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Beste inwoner van Kropswolde / Meerwijck, 

Op dinsdag 7 september organiseren wij een inloopavond! Zet het alvast in uw agenda, tussen 19:00 

uur en 20:30 bent u van harte welkom in het Kropshuus. 

Door de aardbevingsproblematiek en het bevingsbestendig maken van de Walstraschool is er de 

mogelijkheid ontstaan voor nieuwbouw. De Walstraschool (onderdeel van Stichting Ultiem) en de 

gemeente Midden-Groningen werken gezamenlijk aan de plannen voor een nieuw schoolgebouw. 

Stichting Ultiem en de Walstraschool gaan het gebouw ontwerpen en ontwikkelen en de gemeente 

zal de locatie voor nieuwbouw verzorgen. 

Seismisch veilig, maar gedateerd 

Op basis van de huidige seismische kaart is het bevingsrisico voor de huidige Walstraschool beperkt. 

Dat betekent dat er geen versterkingsmaatregelen nodig zijn. Het gebouw van de Walstraschool is 

echter wel gedateerd. Het gebouw is afkomstig uit 1953 en nooit eerder gerenoveerd, dus er is hoe 

dan ook op enig moment levensduur verlengende renovatie of nieuwbouw nodig.  

Locatieonderzoek nieuwbouw 

Door de bouwkundige staat van het gebouw levert renovatie geen goede basis op voor de lange 

termijn. Ook is de verkeersontsluiting van de school op dit moment niet optimaal. Daarom is er 

onderzoek gedaan naar een geschikte locatie voor nieuwbouw. De onderzoeksresultaten kunt u 

vinden op www.midden-groningen.nl/kropswolde.  

Inspraak 

Een belangrijk onderdeel van het locatieonderzoek is uw inbreng over de voorgenomen plannen. In 

de rapportage van de locatiestudie is te lezen dat er geen reacties zijn binnengekomen op een 

eerdere oproep voor inspraak. De aankondiging van het locatieonderzoek in november 2020 is 

helaas niet in de dorpen gedeeld. De vraag om mee te denken in de zoektocht naar een goede 
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locatie is niet bij u terechtgekomen. Dit had, ondanks een zorgvuldige voorbereiding, wel moeten 

gebeuren.  

Omdat we het juist van groot belang vinden om de inbreng vanuit de omgeving mee te nemen in de 

planvorming, willen we de tijd nemen om de suggesties vanuit de omgeving te kunnen verwerken. 

Daarom bij deze de uitnodiging om uw suggesties met ons te delen. 

Inloopavond 

Dinsdag 7 september vanaf 19:00 uur gaan we graag met u in gesprek over de voorgenomen 

plannen. Er zullen verschillende medewerkers van de gemeente aanwezig zijn waar u uw ideeën 

mee kunt delen of vragen aan kunt stellen over de voorgenomen plannen.  

We houden ons aan de geldende Corona-maatregelen en als u langskomt houdt u zich hier 

natuurlijk ook aan. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn omdat u bijvoorbeeld gezondheidsklachten 

heeft, niet fit bent of u al een andere afspraak heeft kunt uw inbreng ook altijd mailen naar 

scholenprogramma@midden-groningen.nl.  

Vervolg 

Deze informatiebrief is breed verspreid in Meerwijck en Kropswolde. Verdere berichtgeving zal 

vooral via de digitale nieuwsbrief gebeuren. Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u dan aan voor de 

nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar scholenprogramma@midden-groningen.nl onder 

vermelding van nieuwsbrief Walstraschool en uw naam. 

Scholenprogramma 

Dit project maakt deel uit van het “Scholenprogramma” van de gemeente Midden-Groningen. Het 

programma bestaat uit meer dan 20 projecten die allemaal binnen een aantal jaren gereed moeten 

zijn. Het doel van alle projecten is het realiseren van toekomst- en aardbevingsbestendige 

gebouwen voor het faciliteren van onderwijs, opvang en/of welzijnsvoorzieningen. In het 

programma werkt de gemeente samen met scholen, schoolbesturen en kinder- en peuteropvang. 

Alle informatie over het scholenprogramma is te vinden op de van de gemeente Midden-Groningen.

Met vriendelijke groet 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

Daan Doevendans 

Projectleider 
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