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Geachte Mevrouw Lestrade, 

 

Wij schrijven u namens de ouders van basisschool De Hobbendonken. Met verbazing hebben wij 

kennis genomen van de investering die de gemeente gaat doen in de Spelelier en het gebouw van de 

Wilgenbroek. Wij hoeven u niet de geschiedenis van onze school uit de doeken te doen, deze wordt 

bekend verondersteld.  

Onze verbazing bestaat met name uit het feit dat u enkele tonnen gaat investeren in een leegstaand 

pand. U hebt ons eerder verteld dat er pas weer investeringen gedaan zouden worden ná het 

opstellen van een integraal huisvestingsplan voor het basisonderwijs in de gemeente Boxtel. U wilde 

geen nieuwe school bouwen voor leegstand in de toekomst. Kunt u aangeven wat het verschil is met 

investeren in een gedeeltelijk leegstaand pand? In de laatste vergadering van de raad heeft u 

aangegeven dat deze investering onderdeel  was van de bekende onderwijscarrousel. De nieuwbouw 

van de Hobbendonken is ook in dat plan opgenomen en niet uitgevoerd. 

De investering die u doet op de Spelelier komt ook ten goede van zo genaamde leerpleinen. Indien u 

hier dus onderwijs inhoudelijk bezig bent, is dat dan geen verplichting om in elke Boxtelse 

basisschool te investeren? Daarnaast is genoemd het opknappen van de entree van De Spelelier als 

onderdeel van de onderwijscarrousel. Dit was echter geen onderdeel van de carrousel. Dit is naar 

voren gekomen in de fase dat er sprake was van een intrek van De Hobbendonken in De 

Wilgenbroek. De toenmalige directeur-bestuurder van Stroom stond erop dat er iets aan “de 

uitstraling” van De Spelelier gedaan zou worden om te kunnen blijven concurreren met de nieuwe 

Hobbendonken. Echter, de intrek van De Hobbendonken in De Wilgenbroek is niet doorgegaan dus 

om die reden kon De Spelelier ook geen aanspraak meer maken op extra investeringen binnen het 

kader van de afwerking van de onderwijscarrousel. 

Ook om nog een andere reden zou De Hobbendonken eerder in aanmerking moeten komen om van 

de nog beschikbare middelen gebruik te maken. Er liggen immers nog oude beloftes aan De 

Hobbendonken “op de plank”. Toen het appartementencomplex Princelant ten noorden van de 

school gebouwd moest gaan worden, heeft De Hobbendonken een groot stuk van haar speelplaats 

afgestaan. Ook de gemetselde fietsenberging en de gemetselde buitenberging moesten voor de 

genoemde appartementen wijken. De afspraak was destijds dat hiervoor in de plaats de speelplaats 

aan de zuid- en westkant uitgebreid zou gaan worden en dat er nieuwe bergingen zouden komen, 



zowel voor de fietsen als voor de materialen. Omdat daarna werd besloten dat De Hobbendonken 

naar De Wilgenbroek te laten verhuizen, zijn de plannen m.b.t. de speelplaatsen en de bergingen niet 

doorgegaan. Daarna is de verhuizing naar De Wilgenbroek vanwege de hoge kosten niet doorgegaan 

en zou er voor De Hobbendonken een nieuwe school op het terrein van De Kleine Aarde gebouwd 

gaan worden. Ook dat is niet doorgegaan en er is besloten De Hobbendonken op de huidige locatie 

te handhaven. Daardoor zouden de eerder gedane beloften weer meteen boven tafel moeten komen 

en uitgevoerd moeten worden. Dat daar, in het kader van het opstellen van een integraal 

huisvestingsplan, nog even mee gewacht wordt, is eigenlijk al discutabel maar dat er nu wel in een 

ander schoolgebouw middelen gestopt worden, voelt erg slecht en oneerlijk. 

U begrijpt dat deze ontwikkelingen door ons als zorgelijk worden ervaren. Wat blijft er over aan 

budget voor De Hobbendonken, een pand waar u als gemeente vele jaren geen onderhoud aan heeft 

gepleegd vanwege de eerdere plannen die uiteindelijk ook niet zijn uitgevoerd. 

Intussen is met geld van Stichting Sint-Christoffel begonnen met het opknappen van het 

schilderwerk. De meest tijdrovende schilderwerken, de verwarmingsradiatoren, wordt gedaan door 

ouders om budget te sparen. Wij hebben vernomen dat er een bedrag van een kleine 70.000 euro 

door de gemeente overgemaakt is. Dat is gelukkig net voldoende om de sterk verouderde 

verwarmingsketels te vervangen. Tevens heeft de gemeente aangegeven een nieuw hek te plaatsen 

aan de noordzijde van de school.  

Om u een voorbeeld te noemen waarom meer budget nodig is het volgende. Het schoolplein 

verkeert in een zo slechte staat, dat een aantal kinderen inmiddels verwondingen hebben opgelopen 

door losliggende tegels. 

In enkele persberichten zijn uitspraken gedaan die negatief hebben uitgepakt voor De 

Hobbendonken. De school heeft duidelijk last van het gemeentebeleid zoals dat gevoerd wordt en de 

communicatie daarover als men kijkt naar de aanmeldingen die uitblijven. 

Ouders hebben sterk het idee dat de gemeente onze school bewust links laat liggen. De huidige staat 

van het gebouw is toch echt gedeeltelijk voor uw rekening. Vanwege verhuisplannen en 

bouwplannen heeft u geen onderhoud meer gedaan, echter, vanwege de veiligheid is dit nu toch 

echt noodzakelijk. 

Wij vragen u dringend om met de ouders van De Hobbendonken in contact te treden, of nog beter, 

over te gaan tot actie om de veiligheid en huisvesting van onze kinderen te verbeteren en te 

waarborgen. 

Een afschrift van deze brief zullen we aan de gemeenteraad doen toekomen. 

In afwachting van uw reactie verblijven wij, 

 

Namens ouders van basisschool De Hobbendonken, 

Lotta Hamerling     Nienke van de Meulengraaf-Wilhelm 

 

Johan van de Minkelis    

 


