Vragen ex. Art.35 RvO inzake pcb de Ruigenhil.

Willemstad, 14 februari 2017

Geacht College,
In de kern Helwijk zijn inwoners teleurgesteld over de naderende sluiting van pcb de Ruigenhil.
Moerdijk Lokaal en Onafhankelijk Moerdijk zijn van mening dat College noch Raad sluiting van deze
basisschool school tegen kan houden. Het gaat hier om landelijk beleid. Het leerlingaantal van de
school zal zakken tot het niveau waarvan het Kabinet heeft bepaald dat opheffing een wettelijke
verplichting is. Hoe spijtig ook.
Het siert Stichting De Waarden dat zij onderzoeken of een fusering met de Singelschool tot de
mogelijkheden behoort. Op deze manier kunnen er immers nog fusiegelden van het Rijk gevraagd
worden, welke besteed kunnen worden aan goed onderwijs. Doen zij dit niet dan zal sluiting van de
Ruigenhil een feit zijn en daarmee is het klaar.
Sedert 2015 heeft Mw. Joosten haar zorgen geuit over de educatie- en vervoersproblematiek welke
ontstaan is nadat op papier “passend onderwijs” is ingegaan. Het standpunt van het college was toen
dat enkel vervoer geboden kon worden, voor leerlingen welke een afstand groter dan 6 km moesten
overbruggen.
Daarnaast is in het overleg met de Commissaris van de Koning besproken na te denken over nieuwe
manieren van (openbaar) vervoer.

De recente vraag van het CDA over een vervoersvoorziening voor de kinderen uit Helwijk heeft bij
Moerdijk Lokaal en Onafhankelijk Moerdijk dan ook de volgende vragen doen rijzen:

1. Gaat het College inzake vervoer/vervoersvoorziening sturen op zelfredzaamheid?
Bijvoorbeeld een poolsysteem als optie aanreiken?
2. De afstand Helwijk- Willemstad is slechts een kleine afstand die volledig per fiets afgelegd
kan worden, zoals ook kinderen uit Helwijk en vanaf de dijken en die al in Willemstad naar
school dat –al jaren- doen. Is dit voor het College ook een acceptabele afstand voor
basisschoolleerlingen om de fiets te pakken?

In het fietspadenplan missen wij het fietspad tussen Helwijk en Willemstad.
3. Is het College bereid dit fietspad in het plan op te nemen en vóór de ingang van het nieuwe
schooljaar de vele scheuren en gaten in het wegdek van dit fietspad te repareren zodat dit
ook weer een veilig fietspad wordt?

Met groet, Pauline Joosten – Moerdijk Lokaal
en
Tineke van Dijkhorst – Onafhankelijk Moerdijk.

