
 

 

p/a Luissel 9 

5282 JD Boxtel     Aan de Voorzitter van de Raad 
      van de gemeente Boxtel 
 
betreft: betrouwbaarheid Pronexus onderzoek 
 

Boxtel, 30 april 2014 
 
Geachte voorzitter, 
 
Ingevolge artikel 37 van het oude Reglement van Orde verzoeken wij u vriendelijk om 
onderstaande vragen schriftelijk te beantwoorden op korte termijn. 
 
In de laatste raadsvergadering kwam het rapport van Pronexus aangaande de 
leerlingprognose nadrukkelijk in beeld als onderbouwing van de cryptisch geformuleerde 
passage “In samenspraak met het onderwijsveld op korte termijn een integraal plan maken 
om zo te voorkomen dat voor leegstand wordt gebouwd; bijzondere aandacht in 
dat kader voor nut en noodzaak van de bouw van een basisschool op Munsel - In 
Goede Aarde“ uit het beleidsprogramma 2014-2018.  
 
U lijkt erop aan te sturen dat Triple E de volledige beschikking krijgt over het terrein van 
De Kleine Aarde, dit in tegenstelling tot genomen raadsbesluiten en het tot vorige maand 
vaststaande feit dat een deel van het oorspronkelijke terrein beschikbaar zou zijn voor de 
komst van de brede basisschool De Hobbendonken naar De Kleine Aarde.  
 
Tijdens de laatste raadsvergadering spraken zowel de heer Assmann als de heer 
Van der Linden in, met als primaire reden het niet doorgaan van de bouw van de nieuwe 
school op De Kleine Aarde, wat gezien de gemaakte afspraken en genomen raadsbesluiten 
met droge ogen niet uit te leggen is aan ouders, bestuur en kinderen van De Hobbendonken. 
Maar tevens stelden zij daarbij een aantal zaken aan de orde over de input van het Pronexus 
onderzoek. Er zou geen rekening gehouden zijn met de provinciale woningbouwprognose 
(Boxtel ging eerder uit van 1450 woningen tot 2030 en de provincie heeft dat aantal positief 
bijgesteld naar 1585 woningen), het onderzoeksbureau heeft van het college de opdracht 
gekregen om geen toename van woningen vanaf 2024 mee te nemen en ook werd er 
gemeld door insprekers dat reeds nu anders benutte leslokalen (welke dus al langer leeg 
staan voor onderwijs) niet juist meegenomen zijn in het onderzoek.  
 
Aangezien tijdens de raadsvergadering beloofd is dat er ruim voor de zomervakantie 
duidelijkheid verschaft wordt, willen we op voorhand, dus voordat de discussie in de raad 
gevoerd wordt over het wel/niet doorgaan van de verhuizing van De Hobbendonken naar 
De Kleine Aare, antwoord op onderstaande vragen: 

1. Wat is het verschil in input richting Pronexus voor wat betreft het opgegeven aantal 
extra woningen tussen het gepresenteerde onderzoek nu en het onderzoek dat aan 
het raadsbesluit van 2013 ten grondslag ligt? 

2. Zijn de al langer leegstaande leslokalen, die al een andere functie-invulling hebben 
wel of niet meegeteld in het genoemde aantal toekomstige leegstaande leslokalen? 

3. Is de recentste provinciale woningbouwprognose meegegeven als input voor het 
recentste Pronexus-onderzoek? 

4. Graag ontvangen wij de verstrekte opdracht van het college aan Pronexus en de 
meegegeven input, alsmede het eindrapport. Wilt u dit meesturen met de 
beantwoording van deze vragen? 

5. Bent u bereid om na beantwoording van onze vragen een beeldvormende 
raadsbijeenkomst te houden over het Pronexus onderzoek, zowel input voor het 
onderzoek als het onderzoeksresultaat? 



 

 

 

 
Wij vinden het lastig dat er openlijk getwijfeld wordt aan het uitgevoerde onderzoek, maar 
kunnen ons ook niet voorstellen dat u op basis van een dubieuze uitkomst van een nu reeds 
discutabel onderzoek het besluit gaat nemen om De Hobbendonken niet te verplaatsen. 
Daarom vragen wij volstrekte helderheid over het onderzoek dat aan de basis ligt van uw 
getwijfel over de doorgang van de nieuwbouw voor De Hobbendonken op De Kleine Aarde.  
 
BALANS laat er geen twijfel over bestaan en blijft achter het raadsbesluit staan, dus 
continuïteit van beleid, over de verplaatsing van De Hobbendonken naar De Kleine Aarde. 
 
Hoogachtend, 
 
Fractie BALANS: 
Mariëlle van Alphen 
Erica Vos (woordvoerder) 
Wim van der Zanden 
Willy van Zuijlen 


