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SITTARD-ZUID ‘Slachthuislocatie niet geschikt’

Kindante: geen
nieuwe school
door Frans Dreissen
SITTARD – Scholenkoepel Kindan-

te trekt zich alsnog terug uit de
Brede Maatschappelijke Voorziening in Sittard-Zuid. Gemeente
en ZOwonen bekijken de optie
om op de beoogde locatie toch
een gemeenschapshuis en eventueel wat winkels te realiseren.
Er komt definitief geen combinatie
van school, gemeenschapshuis en
mogelijk nog wat winkeltjes in de
noordelijke punt van de voormalige slachthuislocatie. Kindante
vindt die plek ongeschikt.
„Binnen een straal van 150 meter van het spoor waarover gevaarlijke goederen worden vervoerd. Te
dicht bij een weg ook met zijn fijnstof. En een zendmast in de buurt,
die gezondheidsvragen oproept”,
zo beargumenteert Marcel van den
Eijnden (college van bestuur Kindante) het besluit. „We vinden het
een te grote verantwoording om ja
te zeggen, gelet op de mogelijke risico’s voor kinderen en personeel.”
Van den Eijnden erkent dat het
besluit rijkelijk laat is gevallen. „Dat
had inderdaad eerder gekund. Maar
doen we mee, dan lopen we het ri-

sico op oeverloze discussies en langdurige procedures en zijn we over
drie jaar nog geen stap verder. Dit
terwijl de krimp hier de komende
jaren in alle hevigheid toeslaat.”
Gemeente en ZOwonen betreuren als partners de wel zeer late terugtrekkende beweging. Volgens
het college zijn er wel degelijk wettelijke mogelijkheden voor een Brede Maatschappelijke Voorziening
op de voorkeurslocatie. „We zullen
in overleg met bewoners en verenigingen kijken welke voorzieningen,
los van het onderwijs, op die plek
toch gerealiseerd kunnen worden”,
zegt wethouder Berry van Rijswijk.
„Het geld voor die voorzieningen
ligt immers op de plank.”
Kindante concentreert zich zelf
nu op intensivering van de samenwerking tussen de huidige scholen
in Sittard-Zuid, waarvan er twee
(Augustinus en Onder de Kastanje)
al onder de opheffingsnorm zitten.
„Nieuwbouw is geen optie, daar
zijn sommige gebouwen nog te
goed voor. Vernieuwbouw wel”,
zegt Van den Eijnden. Op 1 mei wil
Kindante het onderwijshuisvestingsplan per gemeente hebben uitgewerkt. Dat geldt ook voor de strategische toekomstvisie.

