
 
 
 
 
 

Technische vraag 

 

 

Door 

Kopie aan 

Volgnummer 

Zaaknummer        

 

L. van Voorst (Hart) 

Raad (via griffie) 

22-075 

2251376 

 Portefeuillehouder J. van Gerwen 

Datum                     Datum antwoord  Bijlage(n)   

5 december 2022                    19 december 2022    

 

Onderwerp 

 

Basisschool Veghels Buiten 

 

 

 

Beste heer Van Voorst, 

 

Uw vragen van 5 december 2022 kunnen wij als volgt beantwoorden: 

 

Tijdens de commissievergadering REB van 1 december jl. liet het college op vragen over een 

mogelijke basisschool in Veghels Buiten weten: “Die school komt er”. Eerder is gemeld dat er een 

onderzoek komt naar zo’n school (openbaar te maken in het eerste kwartaal 2022) én dat De 

Uilenbrink extra uitbreiding kreeg vanwege de toestroom van kinderen uit Veghels Buiten.  

 

Onze vragen: 

1. Is het onderzoek aan onze aandacht ontsnapt? Zo niet: wanneer mogen we het tegemoet zien? 

2. Wat is de grondslag voor de toezegging dat er een nieuwe school komt in Veghels Buiten? 

 

Antwoord: 

1. Is het onderzoek aan onze aandacht ontsnapt? Zo niet: wanneer mogen we het tegemoet zien? 

Neen, het onderzoek is niet aan uw aandacht ontsnapt. Het onderzoek zal uiterlijk op 1 maart aan 

het college worden opgeleverd, waarna de resultaten via een RIB met de raad worden gedeeld. 

Het haalbaarheidsonderzoek is inmiddels in volle gang. Gemeente, schoolbesturen en wijkraad 

Veghel-Zuid trekken daarin samen op.  

Als eerste stap in het onderzoek zijn de leerlingenprognoses geactualiseerd. De eerste analyses 

daarvan laten zien, dat er voldoende leerlingen in Veghels Buiten woonachtig zullen zijn om te 

komen tot realisering van een onderwijsvoorziening in deze wijk.  

In dat kader dringen de schoolbesturen aan op het bespoedigen van de realisering van een 

dergelijk voorziening. Samen met de gemeente en de wijkraad Veghel-Zuid gaan de 

schoolbesturen daarover het gesprek aan. 
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2. Wat is de grondslag voor de toezegging dat er een nieuwe school komt in Veghels Buiten? 

De toezegging van collega Van Burgsteden heeft betrekking op het feit, dat er in het Masterplan 

Veghels Buiten, deelgebied Noordoost, ruimtelijk gezien mogelijkheden zijn om een 

onderwijsvoorziening in dat deelgebied te realiseren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

J. van Gerwen 

 

 

 


