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Beantwoording schríftelijke vragen over verhoudingen Makeblijde - Wellant College

Geachte mevrouw Dubbink,
Op 26 juni 2018 heeft u ons schríftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement
van orde met als onderwerp Verhoudingen Makeblijde en Wellantcollege.

Vraag 1: Bent u het met ons eens dat herstel van goede verhoudingen tussen Wellantcollege
en Makeblijde een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan zowel de ambities van het
Wellantcollege en van Makeblijde als ook de ontwikkeling van de kernrandzone Oud Wulven?
Antwoord:
In zijn algemeenheid geldt dat goede verhoudingen een betere basis vormen voor samenwerking en
dat dit zou kunnen bijdragen tot een gedragen ontwikkeling van de kernrandzone Oud Wulven.
Vraag 2: Kan het college een bemiddelende rol vervullen om deze verhoudingen weer te
normaliseren om kansen en mogelijkheden te (blijven) verkennen op het gebied van behoud
van onderwijsaanbod in Houten, het behoud van het unieke park voor tuin- en
landschapsarchitectuur en het optimaliseren van de kansen in het kader van de kernrandzone
Oud Wulven? Het gaat hier om de kansen op de korte termijn 1 -5 jaar als ook kansen op de
langere termijn 5-10 jaar.
Antwoord:
Zoals u zelf al stelt is het opzeggen van het huurcontract een private kwestie tussen verhuurder en
huurder en heeft de gemeente daarin geen rol. Deze kwestie is aanhangig gemaakt bij een rechter en
het Wellant College is hierbij in het gelijk gesteld, ook in het hoger beroep. Er loopt nu nog één
juridische procedure en om de rechtsgang zo objectief en zuiver mogelijk te houden, willen wij ons
daarin niet mengen. De gemeente heeft wel gesprekken gevoerd met beide partijen om wederzijdse
standpunten en plannen aan te horen. Overigens zijn beide partijen betrokken bij het opstellen van de
kernrandzonevisie Oud Wulven. Dat staat ons inziens los van de juridische procedure. De visie legt de
kwaliteiten en ontwikkelpunten vast en is een hulpmiddel om concrete initiatieven te beoordelen.

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.
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Vraag 3: Wat zou die rol kunnen zijn?
Antwoord:
Zie antwoord op vraag 2.
Een afschrift van deze brief wordt aan de leden van de raad verzonden.
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Natalie Keulers via telefoonnummer (030) 63 92 611.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders
de secretaris,
de burgemeester,

H.S. den Bieman

Bijlage(n):

H.J.C. Geerdes

Geen

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.
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