
gemeente Steenbergen 
De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg 

ons kenmerk 

zaaknummer 

uw kenmerk 

uw brief van 

afdeling 

contactpersoon 

telefoon nr. 

bijlage(n) 

UM1201889 

MO 
N.J. Reijngoudt 
0167-543 327 

Gemeenteraad Steenbergen 
Buiten de Veste 1 

4652 G A S T E E N B E R G E N 

onderwerp Herontwikkeling locatie Maria 
Reginaschool 

Steenbergen, 5 maart 2012 ^ C R^QI^Q^^j 
Geachte gemeenteraad, ^ ^ ^Ml 

In de commissie Ruimte van 8 februari jongstleden heeft u gesproken over de 
herontwikkeling van de vrijkomende locaties van de Maria Reginaschool. Ons voorstel 
om de gebouwen aan de Middenwal te slopen en op die locatie grondgebonden 
woningen terug te bouwen, werd vooralsnog niet gevolgd door de commissie Ruimte. 
In plaats daarvan zijn door de commissie een aantal andere scenario's geopperd, 
waaronder een heroverweging van de nieuwbouw van de brede school op de locatie 
Buiten de Veste. 

Als antwoord op de discussie in de commissie Ruimte van 8 februari jongstleden delen 
wij u het volgende mee. Het raadsbesluit tot nieuwbouw van de Brede School Maria 
Regina in het plan Buiten de Veste, zullen wij uit blijven voeren. Ook richting de 
partners die deze nieuwbouw gaan realiseren is een weg terug niet meer mogelijk. 
Wanneer dit wel het geval zou zijn zou er sprake zijn van onbehoorlijk bestuur en zal 
de jarenlange zorgvuldig opgebouwde vertrouwensrelatie met deze partners ernstig 
geschaad worden. Wat betreft de alternatieven die overblijven zullen wij onderzoek 
laten uitvoeren naar de verkoopopbrengst van de schoollocatie aan de Middenwal in 
de situatie van: 
1. volledige sloop van de kavel en herbouw met grondgebonden woningen en; 
2. behoud van het authentieke schoolgebouw en hergebruik tot woningen. 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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