
Vestiging van school is onaangename verrassing
 
Bewoners niet blij met vmbo
 
ROTTERDAM
De gebiedscommissie Kralingen-
Crooswijk en de bewoners van die
wijk voelen zich gepasseerd door
wethouder Hugo de Jonge. Zij
krijgen ongevraagd een vmbo-
school voor hun deur.

JITSKE-SOPHIE VENEMA

Het Melanchthon Kralingen
informeert omwonenden van het
Vredenoordplein in Rotterdam-
Kralingen morgenavond over de
nieuwe school die daar gebouwd
wordt. Op enthousiaste reacties
van de omgeving hoeft het
schoolbestuur niet te rekenen. ,,We
hebben meer dan 600
handtekeningen verzameld tegen
het plan. Wij vinden dat we
onterecht gepasseerd zijn,'' zegt
Perla den Boer, een van de
omwonenden.

De vmbo-afdeling is nu gevestigd
aan de Oudedijk. Omdat dat pand
te klein en te oud is, moeten de 400
leerlingen verhuizen. Eind april
kregen Den Boer en haar buren via
via te horen dat er op het
Vredenoordplein een nieuw
schoolgebouw komt, op de plek
waar basisschool De Kleine Wereld
vorig jaar zijn deuren sloot.

Ze waren stomverbaasd, net als de
leden van gebiedscommissie
Kralingen-Crooswijk. ,,De
wethouder betrekt me weer niet bij
besluitvorming, terwijl hij weet hoe
gevoelig dit ligt," zegt voorzitter
Rens van Overdam.

De omwonenden zijn ervan
overtuigd dat vmbo'ers niet
samengaan met hun buurt. Julie
Adams, een van hen: ,,Kleine
kinderen spelen niet meer veilig op
dat plein als er scholieren
rondhangen. Wij willen dat de
gemeente kijkt naar wat wíj nodig
hebben, voordat we het plein
weggeven aan mensen die niet
eens in deze buurt wonen."

Toegevoegde waarde

Wat hen het meest tegen de borst
stuit, is dat ze niet de gelegenheid
is geboden om de wethouder
duidelijk te maken dat hun wijk iets
anders nodig heeft. ,,Heeft een
vmbo-school toegevoegde waarde?
Neen," zegt Den Boer. Maar advies
van de gebiedscommissie of een
inspraakronde voor bewoners zijn
niet nodig, stelt wethouder Hugo de
Jonge. De vmbo-school past
binnen het bestemmingsplan. ,,Je
bent verkeerd bezig als je alle
belanghebbenden passeert en je
vervolgens verschuilt achter een
bestemmingsplan," reageert
Adams.

Van Overdam kan namens de
gebiedscommissie niks meer doen.
,,Behalve bewoners adviseren en
contact leggen met de
gemeenteraad. Alleen die kan de
wethouder nog terugfluiten."
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