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Geachte mevrouw, meneer,
De gemeente Nissewaard heeft de kwaliteit van het onderwijs in haar gemeente hoog in het vaandel.
Goede onderwijsvoorzieningen horen daarbij en die hebben in deze bestuursperiode dan ook
prioriteit. Zo ook in het Sterrenkwartier. Met deze brief informeren wij u als direct omwonende over
de ontwikkelingen rondom de scholen cbs Marimba en rkbs Paus Johannes in het gebied aan de
Galileïlaan en de Planetenlaan.
Onderwijshuisvesting
De huidige huisvesting van de genoemde scholen is verouderd en voldoet niet meer in alle opzichten
aan de eisen van deze tijd. Om in de toekomst de kwaliteit van het onderwijs voor de leerlingen te
kunnen waarborgen, is het voor de scholen dan ook noodzakelijk, dat er over afzienbare tijd nieuwe
huisvesting komt. Daarom gaat de gemeente een nieuw school bouwen aan de Galileïlaan. Van dat
nieuwe schoolgebouw zullen ook een gymnastiekzaal en ruimte voor kinderdagopvang Klein maar
Dapper deel uit gaan maken.
Locatie
Het plan is om de nieuwe school op de plek te bouwen van het huidige basketbal- en voetbalveldje
aan de Galileïlaan. De huidige scholen blijven tijdens de bouwfase in gebruik. Als het nieuwe
schoolgebouw is opgeleverd en de twee basisscholen en de kinderdagopvang het pand in gebruik
hebben genomen, zullen we direct daarna starten met de sloop van de huidige schoolgebouwen en
de aanleg van een nieuwe speelvoorziening bij de school.
Planning
Ons streven is om het nieuwe schoolgebouw medio 2023 in gebruik te nemen. Momenteel wordt het
ontwerp voor het nieuwe schoolgebouw gemaakt. Het doel is om eind december 2021 een definitief
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ontwerp te hebben en in het tweede kwartaal van 2022 te starten met de bouw. Als deze grove
planning verder wordt uitgewerkt en concreter wordt, informeren wij u daar uiteraard over.
Wij gaan als gemeente nadenken over planvorming op de achterblijvende schoollocaties. Inzet
daarbij is een kwaliteitsimpuls voor het gebied te realiseren die de gehele wijk Sterrenkwartier ten
goede kan komen. Bij de planvorming worden ook de bewoners betrokken.
Informatiebijeenkomst
Wij hechten eraan inwoners van het Sterrenkwartier en u in het bijzonder bij het proces rond de
scholen te betrekken. Zodra het voorlopig ontwerp van het nieuwe schoolgebouw gereed is, nodigen
we u uit voor een informatieavond. Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen vindt de
bijeenkomst fysiek of digitaal plaats. Tijdens de bijeenkomst lichten wij de plannen met de scholen
toe, kunnen we u tekeningen laten zien en kunt u vragen stellen. Wij zullen uw opmerkingen zoveel
mogelijk meenemen in de verdere ontwikkeling. Voor de informatiebijeenkomst ontvangt u
binnenkort een uitnodiging.
Heeft u nog vragen over de ontwikkeling van de nieuwe school dan kunt u uw vraag mailen aan
a.vanes@nissewaard.nl.
Wij vertrouwen erop, dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

W. Struijk,
wethouder Onderwijs
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