
 
 

Aan:  college van Burgemeester en wethouders 

Van:  fractie ChristenUnie-SGP  

Betreft:  vragen over MFC Atlas 
 

Leusden, 2 augustus 2019 

 

Geacht College, 

Een aantal ouders van basisschool Het Christal heeft ons benaderd over de huisvesting van hun kinderen in MFC 

Atlas. Het gaat om twee zaken waar de gemeente ook een rol/verantwoordelijkheid in heeft. 

 

 

1. Aantal lokalen 

In de ruimte die GBS Het Christal in gebruik heeft, lijkt het erop dat er te weinig lokalen voor de kinderen zijn. Een 

deel van de kinderen krijgt les in de ruimte die bedoeld is als personeelskamer en er is een lokaal dubbel in gebruik 

door de school en de BSO.  

 

 

Vragen: 

1. Hoe kan het dat Het Christal ogenschijnlijk te weinig lokalen heeft?  

2. Graag horen wij op hoeveel lokalen Het Christal recht heeft en hoeveel lokalen ze in gebruik hebben. Als 

het aantal beschikbare lokalen te klein is, dan horen we graag wat hiervan de reden is en wat er aan 

gedaan wordt. 

3. Hoever rijkt de verantwoording van de gemeente als het gaat om verantwoord gebruik van de ruimte in 

een school en wat vindt u van de situatie in deze school? 

4. Hoe zit dit bij de andere beide scholen in hetzelfde gebouw? Kunt u aangeven of zij ruimte over hebben of 

kampen zij (ook) met een tekort aan ruimte? 

5. Kunt u aangeven hoe het aantal beschikbare lokalen zich verhoudt tot het aantal lokalen dat de komende 

5 jaar nodig is? Als hier een verschil in zit, hoe gaat u dit oplossen? 

 

 

 

2. Buitenruimte 

De ouders gaven aan dat het plein te klein is en dat het te heet is als de zon gaat schijnen in het voorjaar en de 

zomer. Bovendien zorgen de lichte/ vrijwel witte kleur van de gevels en het plein voor weerkaatsing van de zon, 

wat overlast geeft bij het kijken. 

 

Vragen: 

1. Herkent u dit probleem en vindt u dat de gedane investering om dit te verbeteren geslaagd is? 

2. Zo nee, wat zou er nog gedaan kunnen worden om de situatie te verbeteren? 

3. Bent u van mening dat er te weinig goede speelruimte is voor de kinderen bij dit MFC en zo ja wat zijn de 

mogelijkheden om dit te verbeteren? 



4. Er lijken mogelijkheden op het terrein van Beweging 3.0 te zijn. Hebt u overwogen om in overleg te gaan 

met de directie van Beweging 3.0 om het speelterrein uit te breiden? 

 

Vriendelijk groetend namens de fractie ChristenUnie-SGP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Overweg  

Raadslid ChristenUnie-SGP 


