
 

 
 

Aanvraag regeling van werkzaamheden cf. art. 28 van het Reglement van Orde 

 

Betreft: Nieuwe locatie Melanchton college 

 

Rotterdam, 26 mei 2015 

 

Geachte voorzitter, 

 

De PvdA is blij dat schoolbesturen investeren in het voortgezet onderwijs in het algemeen en in het 

vmbo in het bijzonder. Wij juichen daarom een nieuwe vestiging van het Melanchton college voor 

vmbo toe. De locatie van de nieuwe vestiging blijkt echter een heikel punt: een eerste keuze voor het 

Assendelftplein bleek na zorgvuldig onderzoek niet goed te passen in de omgeving. Wij zijn daarom 

verbaasd dat er nu een andere vergelijkbare locatie wordt voorgesteld: het Vredenoordplein.  

 

De bewoners op deze locatie hebben een brief gestuurd aan de gebiedscommissie, die niet op 

voorhand geconsulteerd is, waarin zij bezwaar maken tegen de mogelijke komst van de nieuwe 

locatie van het Melanchton college. Op het Vredenoordplein stond al een school, maar dit was een 

basisschool die een andere impact op de wijk heeft dan een middelbare school met 400 leerlingen. 

De fractie van de Partij van de Arbeid deelt de zorgen van de bewoners en wil daarom graag een 

Regeling van Werkzaamheden aanvragen voor de vergadering van donderdag 28 mei a.s. 

 

Wij zouden graag willen weten van de wethouder waarom de keuze voor het Vredenoordplein is 

gemaakt en hoe deze keuze zich verhoudt tot de bezwaren en zorgen van de bewoners. Wij zijn 

daarnaast verbaasd omdat juist tijdens/vlak na het onderzoek naar de eerste locatie een andere 

optie op tafel kwam: een locatie bij de Vondelweg,  waar nu het Rudolf Steiner College komt leeg te 

staan wat in alle opzichten heel geschikt voor vmbo onderwijs lijkt. Wij zouden graag van de 

wethouder willen weten of deze locatie in de afweging betrokken is.  

 

De PvdA wil van het college een inhoudelijke reactie op deze vragen en we willen deze reactie graag 

op korte termijn in commissieverband bespreken.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
Co Engberts 


