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College van Burgemeester & Wethouders van Kerkrade
T.a.v. Dhr. J. Som
Vragen ex artikel 38 RVO inzake “Onderzoek Nieuwbouw
Charlemagnecollege Eijkhagen”
21 Mei 2019

Geachte heer Som,
Via een bericht van Charlemagnecollege locatie Eijkhagen vernemen wij dat het
College van burgemeester en wethouders van Landgraaf de mogelijkheden gaat
onderzoeken om nieuwbouw te realiseren voor Eijkhagen.
•

Is het College met de VVD Kirchroa eens dat Locatie Eijkhagen van het
Charlemagnecollege, naast Beroepscollege Holz, voor leerlingen en
inwoners uit Kerkrade met ruim 500 middelbare scholieren uit Kerkrade de
belangrijkste middelbare school voor het verzorgingsgebied Kerkrade is?

•

Is het College het met ons eens dat het Charlemagnecollege een fusie is
van College Rolduc en het Eijkhagencollege daterend van 1 augustus 2009
en dat er derhalve een sterke historische band met deze opleiding is?

•

Was het college op de hoogte dat er de afgelopen maanden gesprekken
tussen de Gemeente Landgraaf en SVO|PL zijn gevoerd en dat er naar
aanleiding van dat overleg twee bouwadviesbureaus onderzoek gedaan
hebben om goed inzicht te krijgen in de kwaliteit van het gebouw in relatie
tot toekomstige noodzakelijke investeringen?

•

Is het College op de hoogte gebracht van de uitkomst van dit onderzoek
dat nieuwbouw aan te bevelen is boven renovatie?

•

Is het College op enige wijze betrokken geweest bij het overleg tussen de
Gemeente Landgraaf en SVO|PL ?

•

Is het College van plan een actieve rol te gaan spelen in het onderzoek
naar de nieuwbouwplannen en of A) hier samen met Landgraaf op te
trekken of B) zelf een onderzoek te starten om een locatie in Kerkrade als
optie te onderzoeken?

In afwachting van uw reactie verblijven wij,
Met vriendelijke groet,
VVD Kirchroa
Wim de Groot
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