
Secretariaat Stichting Ruimte
Wijershoflaan 31, 6042 NK Roermond

T: 0475 350 367; F: 0475  690 034
Rabobank Roermond 14.23.96.680

E: info@stichtingruimteroermond.nl 
I: www.stichtingruimteroermond.nl 

Ingeschreven bij KvK onder nr. 4106 8537
ANBI erkend

                                                           - PERSBERICHT-

               GEMEENTE ONDERZOEKT ALLE ALTERNATIEVEN ALFONSUSSCHOOL

Roermond, 27 augustus 2012 Op 21 augustus j.l. heeft er overleg plaats gevonden tussen een delegatie 

van de gemeente Roermond, van het overkoepelend schoolbestuur Swalm en Roer, van de 

schooldirectie en van de Stichting Ruimte naar aanleiding van de inmiddels meer dan 2000 

handtekeningen die zijn ontvangen voor behoud van de Alfonsusschool aan de Herkenbosscherweg 22 

te Roermond. In dat overleg heeft wethouder Kemp toegezegd alle alternatieven met betrekking tot de 

huisvesting van de Alfonsusschool te zullen laten onderzoeken. Naar verwachting zal dat onderzoek 5 

tot 6 weken in beslag nemen.

In tegenstelling tot hetgeen in het weekblad “Typisch Roermond”van 17 augustus j.l. is gepubliceerd 

heeft de gemeenteraad van Roermond tot nu toe GEEN definitieve keuze gemaakt met betrekking tot 

de vestigingsplaats van de Alfonsusschool. De Raad heeft in de vergadering van 28 juni j.l. wel € 3,56 

ter beschikking gesteld voor de huisvesting van deze school. Alleen het College heeft tot nu toe een 

voorkeur uitgesproken voor vesting van zowel de Alfonsusschool als de Balans aan het Lief 

Vrouweveld.

De Stichting Ruimte heeft in een eerder stadium twee alternatieven ingebracht.

- Breng na renovatie en uitbreiding van het pand aan de Herkenbosscherweg niet alleen de 

Alfonsusschool in dat pand onder, maar ook de Balans. De oppervlakte van de begane grond is 

ongeveer 1400 m2 en dat is iets meer dan het aantal m2 waarop de Alfonsusschool op grond 

van het leerlingenaantal van 230 recht heeft. De eerste verdieping telt 900 m2 en dat moet 

voldoende zijn om de 150 leerlingen van de Balans te huisvesten.

- Indien er voor zou worden gekozen alleen de Alfonsusschool onder te brengen in het pand aan 

de Herkenbosscherweg zou de Balans ondergebracht kunnen worden in de leegstaande 

Pardisschool in de Begijnhofstraat. Deze school is eigendom van de gemeente Roermond, is 

ook van de hand van Caspar Franssen en is een rijksmonument. 
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Eén van de 5 uitgangspunten van de nota “Herijking scenario’s Huisvestingsplan Primair Onderwijs” 

uit 2011 is dat er “een kwalitatieve en efficiënte impuls moet worden gegeven aan de 

onderwijshuisvesting”. De Stichting Ruimte ziet de locatie Lief Vrouweveld NIET als een kwalitatief 

hoogstaande locatie om onderwijsvoorzieningen te huisvesten. Daarnaast laat deze locatie 

verkeerstechnisch gezien alles te wensen over. Op grond daarvan wil de stichting op die locatie géén 

twee scholen huisvesten zoals nu dreigt te gebeuren, maar de school die er nu is gevestigd - de Balans 

dus - elders onderbrengen en de Alfonsusschool behouden aan de Herkenbosscherweg 22

Naar verwachting zal het onderzoek naar alle genoemde alternatieven 5 tot 6 weken in beslag nemen.

Nadat het onderzoek is afgerond zal het overleg met alle betrokken partijen worden voortgezet.
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