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Beantwoording schriftelijke vragen naar aanleiding van een
publicatie over schalen Tanthof
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Uw brief van
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B8ijlage

Geachte mevrouw Van Geenen,
U heeft namens de fractie van het COA schriftelijke vragen gesteld inzake
een publicatie in de Staatscourant waar een verwijzing staat naar een
verplaatsing van de schalen in Tanthof. Hieronder de beantwoording van
deze vragen.
1.Klopt het dat de verhuizing van de drie scholen naar één locatie al is
besloten?
Nee, op dit moment begeeft het preces zieh nog in een verkennende fase.
2.Heeft de mededeling betrekking op de verhuizing naar één locatie of
kan er ook iets anders mee worden bedoeld?
De publicatie in de Staatscourant betreft een verkeersbesluit om een deel
van de busbaan die niet meer als zodanig in gebruik is op te heffen. De bus
rijdt daar al geruime tijd niet meer en de bussluis wordt illegaal door alle
verkeer gebruikt, hetgeen een onduidelijke en onwenselijke situatie
oplevert.
In het verkeerbesluit is in de overwegingen een verwijzing naar het
verplaatsen van een nabijgelegen school opgenomen. Deze overweging is
per abuis niet goed omschreven. Er grenst een school aan het gebied, maar
de kern is dat dit verkeersbesluit sowieso genomen zou worden, ook zonder
een mogelijke verplaatsing van deze school. Deze zin zal dan ook niet van
toepassing worden verklaard in de overwegingen.
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3.1s dit medegedeeld aan de bewoners bijvoorbeeld aan de St. Behoud
het Park of staat dat nog te gebeuren?

4110874

Zie ook de beantwoording op vraag 2. De betreffende overwegingen zijn per
abuis opgenomen in het verkeersbesluit. Deze specifieke publicatie is dan
ook geen aanleiding om het gesprek aan te gaan met de bewoners of de
leden van St. Behoud het Park. Met een rectificatie van het verkeersbesluit
zal deze verwijzing verwijderd worden uit de overwegingen.
4. Zo ja, wanneer is de wethouder voornemens om de actieve
bewoners van Tanthof (en de Gemeenteraad) hierover te informeren?
Zie beantwoording vraag 3.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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