
Schriftelijke vragen van de leden Suzanne van der Jagt (PvdA), Rembrandt Rowaan (GL) en 
Joost Bleijie (CDA) aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden 
over de Vrije School Mareland. (ingediend op 14 juni 2021) 

 

Kinderen moeten zeker zijn van goed onderwijs. Een passend schoolgebouw maakt daar onderdeel 
van uit. Op 28 januari jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het Integraal Huisvestingsplan voor 
het Onderwijs 2020-2032. Daarmee is o.a. besloten dat in het jaar 2025 wordt gestart met de 
investering in de vernieuwbouw van de Vrij School Mareland, incl. gymzaal. Dit is nodig: uit onderzoek 
van adviesbureau ICS bleek dat de technische staat van het gebouw en het binnenklimaat 
onvoldoende is. Bovendien – schreef adviesbureau ICS – is een stijging van het aantal leerlingen te 
verwachten.  

De Vrije School Mareland is inmiddels zo hard gegroeid dat zij extra lokalen nodig heeft om alle 
kinderen onderwijs te kunnen bieden. Daarom zijn er plannen om tientallen kinderen vanaf september 
onderwijs in de Nieuwplaatz aan de Sumatrastraat te laten volgen.  

Diverse ouders hebben moeite met deze locatie. De petitie die de gemeente oproept met een 
geschikte oplossing te komen voor de komende jaren is in drie dagen tijd door ongeveer 200 ouders 
ondertekend.  

Op grond van artikel 45 van het Regelement van Orde stellen de leden Van der Jagt, Rowaan en 
Bleijie het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen 
over de Vrije School Mareland.  

1. Klopt het dat de Nieuwplaatz asbest bevat? Zo ja, kan dit volgens het college een 
belemmering vormen voor het volgen van onderwijs (of ander gebruik) op de betreffende 
locatie?  

2. Hoe beoordeelt het college de verkeers(veiligheids)situatie rond de Nieuwplaatz?  
3. Wat is uw oordeel over de afstand (ruim 1,5 kilometer) tussen de Nieuwplaatz en de andere 

twee vestiging van de Vrije School Mareland?  

Alternatieve locaties die ouders noemen voor het volgen van onderwijs, zijn de locatie van BSO 
Pollewop/Small Steps aan de Slachthuislaan en het pand van Speeltuinvereniging Noorderkwartier. Zij 
stellen dat de kleuters van de Vrije School Mareland – die tot 13.00 uur naar school gaan – wellicht 
gebruik zouden kunnen maken van deze locaties.  

4. Weet het college dat ouders deze alternatieve locaties hebben aangedragen? 
5. Zijn de locaties volgens het college (ook) geschikt (te maken) voor het volgen van onderwijs? 

Zo nee, waarom niet? 
6. Indien deze locaties geschikt te maken zijn, verdienen deze dan de voorkeur boven de 

Nieuwplaatz aan de Sumatrastraat? Zo nee, waarom niet? 
7. Zijn er door het college zelf alternatieve locaties onderzocht voor het huisvesten van 

leerlingen van de Vrije School Mareland? Zo ja, welke en waarom vielen die af?  

Een aantal ouders ziet het plaatsen van noodlokalen op het schoolplein als goed alternatief. Zij geven 
aan dat onafhankelijk onderzoek is gedaan naar het plaatsen van noodlokalen op het schoolplein van 
de Vrije School Mareland.   

8. Wat vindt het college van het alternatief om noodlokalen te plaatsen op het schoolplein – 
ervan uitgaand dat deze van voldoende kwalitatief niveau zijn?  

9. Klopt het dat het schoolplein na de vernieuwbouw ongeveer even groot is als wanneer er 
noodlokalen worden geplaatst?  

10. Is het college bekend met het onafhankelijke onderzoek dat is uitgevoerd naar het plaatsen 
van noodlokalen op het schoolplein van de Vrije School Mareland? Indien het college hier nog 
niet over beschikt: is het college bereid dit op te vragen? Is het college bereid haar reactie op 
dit rapport met het schoolbestuur, ouders en de gemeenteraad te delen? 



11. Is het college bereid met het schoolbestuur in gesprek te gaan over alternatieve oplossingen 
en hiervoor een aparte bijeenkomst te organiseren waar geïnteresseerde ouders bij kunnen 
aansluiten? 

 

 

Noot voor de pers: 

Voor nadere inlichtingen over deze schriftelijke vragen kan contact opgenomen worden met: 

• Suzanne van der Jagt (PvdA): s.van.der.jagt@gemeenteraadleiden.nl, 06-52450707 
• Rembrandt Rowaan (GroenLinks): r.rowaan@gemeenteraadleiden.nl, 06-49409944 
• Tobias Sandoval Garcia (CDA): t.sandovalgarcia@gemeenteraadleiden.nl, 06-48863648 

 

 

 

 


