
Vragen fractie PvdA over de gymzaal in Wolfheze

In de bijlage bij het voorstel renovatie  gemeentehuis, gymzalen en sporthal Doorwerth van 

april 2017 wordt op blz. 7 aangegeven dat er in Wolfheze wat betreft bewegingsonderwijs 

sprake is van een overcapaciteit van 23 klokuren. Het voorstel is de gymzaal in Wolfheze niet 

te handhaven maar het primair onderwijs door te verwijzen naar de gymzaal op het terrein 

van Pro  Persona.

In een reactie aan de raad op dit voorstel van de werkgroep Dorpshuis van Dorpsbelang 

Wolfheze wordt o.a. aangegeven dat het college zich baseert op onjuiste cijfers. De 

Beatrixschool voorziet, aldus de werkgroep, een fors verlies aan effectieve leertijd en maakt 

zich zorgen over extra benodigde menskracht om de veiligheid van de kinderen te bewaken. 

Inmiddels heeft Dorpsbelang Wolfheze zich tot het college gewend met het verzoek het 

voorstel aan de raad te herzien.

Naar aanleiding van het voorstel en de reacties hierop legt de fractie van de PvdA het college 

de volgende vragen  voor:

Antwoord vooraf

Een groot aantal vragen zijn ook gesteld door D66. Wij verwijzen dan ook naar die 

beantwoording. Deze wordt u parallel toegezonden. Zie ook onze reactie vooraf bij de 

beantwoording van de vragen van D66.

1. Wij verzoeken u  de aanspraak die de Pr. Beatrixschool kan maken op uren 

gymnastiek in de gymzaal in Wolfheze nader te onderbouwen. 
Zie vraag 2 D66

2. Welke instellingen en verenigingen (naast de Beatrixschool) maken gebruik van de 

gymzaal in Wolfheze? Voor welk aantal uren?
Zie vraag 3 D66

3. Heeft de gemeente  overleg gevoerd met de Beatrixschool en de andere gebruikers 

over het voornemen de gymzaal in Wolfheze  niet te renoveren?  Zo Ja, wat is de 

uitkomst van het gevoerde overleg? Zo, neen waarom is er nog niet overlegd?
Zie vraag 1 D66. Met de gebruikers is nog geen overleg geweest.

4. Heeft de gemeente overleg gevoerd met Pro Persona over het voornemen de 

Beatrixschool voor gymnastiekonderwijs door te verwijzen naar de aanwezige 

gymzaal op het terrein van Pro Persona? Zo Ja, wat is de uitkomst van het gevoerde 

overleg? Zo, neen waarom is er nog niet overlegd?
Zie vraag 4 D66. De gesprekken zijn nog niet afgerond.

5. U stelt voor de gymzaal in Wolfheze niet te handhaven. Welke gevolgen heeft dit niet 

handhaven voor het voortbestaan van de gymzaal?



Daarmee wordt het gebouw niet meer gebruikt als gymzaal. Wij nemen andere 

gebruiksmogelijkheden in het onderzoek mee.

Dorpsbelang Wolfheze stelt in de brief aan de raad: “ De aantrekkelijkheid van het dorp staat 

steeds verder onder druk. Voorzieningen die bijdragen aan de sociale samenhang verdwijnen 

in rap tempo. Hierdoor staan ook andere nog resterende voorzieningen steeds verder onder 

druk. Het niet kunnen bieden van aantrekkelijk onderwijs in alle facetten maakt dat ouders 

kiezen voor onderwijs buiten het dorp. De gymzaal maakt daar wezenlijk onderdeel van uit.”

6. Deelt u de visie van Dorpsbelang inzake de vermindering van de aantrekkelijkheid en 
de sociale samenhang van Wolfheze o.a. als gevolg van het niet handhaven van de 
gymzaal in Wolfheze?  Graag een onderbouwd antwoord. 

Mede om deze reden zijn wij met Pro persona in gesprek en doen wij nu eerst een 
onderzoek..


