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Betreft: Onderzoek permanente huisvesting basisschool Kronenburgh in de Ottoburg 
 
Geachte fractievoorzitters, 
 
Op 10 november 2015 staat de 2e termijn van de behandeling van de ontwerpbegroting 
2015 van de gemeente Rijswijk op de raadsagenda. 
 
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. 
 
Op bladzijde 152 van de ontwerpbegroting staat vermeld: 
 

“405 Permanente huisvesting basisschool Kronenburgh 
 
Met ingang van 1 augustus 2014 is de nieuwe basisschool Kronenburgh 
gestart. Deze school is nu op 2 locaties gehuisvest, maar heeft op grond van de 
Verordening recht op een eigen gebouw. Onderzocht wordt of deze school 
blijvend gehuisvest kan worden in de Ottoburgschool.” 

 
Zonder afbreuk te willen doen aan het recht van de Kronenburghschool, wijzen wij u erop 
dat in de Ottoburgschool een aantal sociaal-culturele activiteiten onderdak heeft, 
waaronder onze organisatie. Indien het onderzoek gunstig uitpakt voor de 
Kronenburghschool, nemen wij aan dat voor bedoelde activiteiten een ander onderkomen 
gevonden zal moeten worden. Onze activiteit is buurtgebonden en zal ergens in de buurt 
onderdak moeten krijgen. Dat geldt ook voor een aantal andere activiteiten, die nu in de 
Ottoburg plaatsvinden. 
 
Wij moesten al eens eerder tot onze spijt veranderen van huisvesting, omdat de gemeente 
het betreffende gemeentelijke pand te koop had gezet. Eenvoudig gezegd moet je het 
daarna als organisatie maar doen met wat je wordt aangeboden. Dat trekt een wissel op 
het functioneren van de eigen organisatie.  
 
Wij kijken er niet naar uit om als het ware achteraf geconfronteerd te worden met de 
eventuele uitkomst,  dat de basisschool in de Ottoburg zal komen. 
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Wij bevelen daarom aan, om de eventueel noodzakelijke uitplaatsing van de huidige 
gebruikers van de Ottoburgschool, ook onderdeel van het onderzoek en het daarbij 
behorende overleg met betrokkenen te laten zijn. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar het staat 
niet in vorenstaand citaat uit de ontwerpbegroting. En dat citaat maakt onderdeel uit van 
de ontwerpbegroting die de Raad ter vaststelling is aangeboden. 
 
Voor de goede orde sturen wij deze brief in afschrift ook aan het College van 
Burgemeester en Wethouders en aan de Griffier van de Raad. 
 
 
Hoogachtend, 
Het bestuur van het Buurtschap Oud Rijswijk, 


