
 
Vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders ex. Artikel 40 van het 
Reglement van Orde inzake de nieuwbouw Kloetingseschool 
 
Goes, 23 mei 2018 
 
Al in 2016 is er besloten tot nieuwbouw voor de Kloetingseschool en de kinderopvang van Kibeo aan 
de Zomerweg in Goes. Eind 2016 blijken er tijdens een informatiesessie (PZC; 12 december 2016) 
flink wat bezwaren te zijn betreffende de verkeersveiligheid en de geschiktheid van de locatie. Op 
dat moment worden excuses gemaakt over de gebrekkige informatievoorziening vanuit de gemeente 
Goes en wordt nog gesproken over de start van de bouw in april 2017. 
 
De kinderen van Kibeo zijn inmiddels al verhuisd naar de vestiging in Goes in het Omnium. Daar is 
een aparte ruimte ingericht voor tijdelijke opvang totdat de nieuwbouw van het IKC gereed is. 
Tijdelijk tot het schooljaar 2018-2019, was de mededeling.  
 
In de PZC van 9 mei 2017 valt te lezen dat, ondanks opnieuw mogelijke bezwaren van omwonenden 
over het niet goed informeren en een hoger gebouw dan eerst gedacht, de bouw eind 2017 van start 
zal gaan. 
 
In oktober 2017 zijn omwonenden (PZC; 17 oktober 2017) nog steeds van plan om in actie te komen, 
maar te wachten op de publicatie van de sloopvergunning. De planning van schooljaar 2018-2019 is 
niet meer haalbaar en ook ten aanzien van het budget van 1,5 miljoen euro is niet duidelijk of dat 
nog steeds voldoende is. 
 
Inmiddels is het mei 2018 en is er nog steeds geen zicht op wanneer een nieuw gebouw geopend zal 
kunnen worden. In de PZC van 11 mei jl. wordt geschreven dat omwonenden inmiddels de komst van 
het IKC geaccepteerd hebben, maar nog steeds vinden dat ze slecht door de gemeente worden 
geïnformeerd over het plan.  
 
Onze fracties hebben begrepen dat er nog steeds geen sloopvergunning is en dat de aannemer 
opnieuw moet kijken wanneer er eventueel gestart kan worden met nieuwbouw.  
 
Bovenstaande is voor ons reden tot het stellen van de volgende vragen: 
 

1. Klopt het dat er nog geen sloopvergunning is afgegeven voor de sloop van het oude gebouw? 
2. Zo ja: Op welke termijn is de sloopvergunning te verwachten? 
3. Wat is op dit moment de planning van de nieuwbouw? 
4. Is het budget, zoals oorspronkelijk is vastgesteld, nog steeds toereikend? 
5. Op welke wijze worden ouders, personeel en omwonenden van de Kloetingseschool en 

Kibeo door de gemeente over het vervolg geïnformeerd? 
6. Gezien het feit dat bewoners nog steeds vinden dat ze slecht op de hoogte worden 

gehouden en gezien de onduidelijkheid betreffende de stand van zaken:  
Bent u bereid een nieuwe informatiesessie te organiseren over dit project? 
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