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Onderwerp  

Artikel 50-vragen woningbouwplannen voormalige school Buurmalsen 

 

Kennisnemen van 

De beantwoording op de door de CDA-fractie gestelde Artikel 50-vragen van CDA over de 

woningbouwplannen voormalige school Buurmalsen. 

 

Inleiding 

Op 10 november jl. heeft de CDA-fractie vragen over de voormalige school in Buurmalsen gesteld op 

basis van artikel 50 van het Regelement van Orde. De fractie schetst daarbij het proces van 

voorbereiding van plannen en uit twijfels over de basis van de keuze voor Duurzaam West Betuwe om 

deze locatie als CPO op te pakken. 

 

Vragen en antwoorden 

1. Vindt u niet dat de communicatie beter had gemoeten? 

Ja. Achteraf beschouwd was de keuze om  mee te doen aan de Challenge geen gelukkige. Het is 

ons niet gelukt om de ideeën zover uitgewerkt te krijgen dat aan deze Challenge kon worden 

meegedaan. Hierdoor  is veel tijd verloren gegaan.  

 

2. Vindt u niet de hele gang van zaken ondermijnend is voor de dorpsraad? 

Nee. De Dorpsraad is nog steeds heel belangrijk als klankbord en informatiebron voor zowel de 

bewoners van het dorp als de gemeentelijke organisatie. Uiteindelijk zal niet de Dorpsraad, maar 

het te vormen collectief van toekomstige bewoners de gesprekspartner zijn voor dit project. 

 

3. Vindt u niet dat er overleg tussen partijen gestart moet worden om voor Buurmalsen tot een 

gedragen plan te komen? 

Jazeker! Duurzaam West Betuwe biedt de unieke mogelijkheid om in een oud schoolgebouw te 

kunnen gaan wonen. In zijn algemeenheid is er altijd grote belangstelling voor unieke 

woonconcepten. Duurzaam West Betuwe heeft ook een lijst van geïnteresseerden. 

Een CPO-project start pas als een groep bewoners of een vereniging van gelijkgestemde 

woningzoekenden dit overneemt. De Dorpsraad had een lijst belangstellenden voor een woning in 

Buurmalsen.. Een deel daarvan zal zeker geïnteresseerd zijn in een woning in de dorpsschool. De 

Dorpsraad kan hierin een bemiddelende rol vervullen.   
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Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de loco-secretaris,                         de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  

 

 


