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Aan de leden van de Raadscommissie Ruimte en Regio van de gemeente Leiden

Leiden, 22 april 2011
Betreft: basisschool De Dolfijn

Geachte commissieleden,
Op 28 april aanstaande bespreekt u de Agenda Gebiedsvisie De Waard.
Op 7 april heeft de buurtvereniging ingesproken tijdens de commissievergadering en daarbij onder andere
haar bezorgdheid over het voortbestaan van sociale voorzieningen in de wijk kenbaar gemaakt.
Om de leefbaarheid van de Zeeheldenbuurt in stand te houden, zowel tijdens de periode van
herstructurering als daarna, zijn goede voorzieningen broodnodig. We hebben daarom gepleit voor de
opstelling van een sociaal actieplan, gebaseerd op de uitkomsten van de sociale structuurvisie.
Vorige week is bekend geworden dat basisschool De Dolfijn met ingang van het nieuwe schooljaar gaat
sluiten. De buurtvereniging vraagt u daarom om ervoor te zorgen dat er de komende jaren geen
onomkeerbare besluiten over de aanwezigheid van een basisschool in de wijk worden genomen.
Een gerenoveerde woonwijk zonder basisschool is bovendien ook minder aantrekkelijk voor de door
gemeente zo gewenste instroom van gezinnen in de wijk.
Daarnaast pleit de buurtvereniging voor onderzoek door de gemeente of behoud van een basisschoolfunctie
(inclusief kinderopvangfunctie) in de wijk mogelijk is, bijvoorbeeld door de vestiging van een dependance
van een andere basisschool (met tekort aan ruimte) voor groepen in de onderbouw. Dat is ook in
overeenstemming met het beleid van de gemeente Leiden om kinderen in hun eigen wijk naar school te
laten gaan. Zo’n dependance zou bovendien voor de wijk ‘Tussen de Rijnen’, die nu geen basisschool
heeft, een nuttige rol kunnen vervullen.
Bovendien wil de buurtvereniging erbij de gemeente op aandringen erbij Libertas op aan te sturen juist nu
in de Zeeheldenbuurt activiteiten te blijven organiseren. Met een deels leegstaande school is er zelfs ruimte
om (tijdelijk) activiteiten naar de Zeeheldenbuurt te verplaatsen.
Met de meeste hoogachting,
Namens buurtvereniging Zeeheldenbuurt,
Cor Arnoldus, voorzitter

