
Oss,24 april 2003 
 
Artikel 41 vragen van het Reglement van Orde 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders van Oss 
 
Geacht college, 
 
Aan wethouder Ermers heeft de SP in de Commissie Maatschappelijke Participatie van 22 
april j.l. vragen gesteld over de handelswijze van de SPO (Stichting Peuterspeelzalen Oss) 
inzake de speelzaal in Macharen en de bestaande wachtlijsten voor met name ook allochtone 
kinderen. De SP is voorstander voor  behoud van de peuterspeelzaal vanwege de leefbaarheid 
in Macharen. Tevens pleiten wij voor het opvullen van capaciteit aldaar met kinderen uit Oss . 
Van Schadewijk naar Macharen is niet verder dan naar b.v. de Ruwaard.Het college sprak 
geruststellende woorden. Voorlopig zou de peuterspeelzaal niet uit Macharen verdwijnen. 
Wie schetst onze verbazing dat op 23 april op DTV de Kernraad Macharen verklaart dat de 
SPO de huur van de ruimte voor het Haffelhuukske heeft opgezegd. 
 
Naar aanleiding hiervan heeft de SP de volgende vragen: 
 
1 .Klopt het dat de huur van de ruimte voor  peuterspeelzaal Het Haffelhuukske  in het                                         
    gemeenschapshuis "de Bongerd"is opgezegd ? 
    Wat is hiervan de reden? Is er een andere ruimte voor de speelzaal beschikbaar? 
2.Wat is de achterliggende reden dat de SPO kinderen van wachtlijsten elders niet in de     
   speelzaal in  Macharen toelaat. 
3. Is het college met mij van mening dat dit strookt met de vrije schoolkeuze van ouders? 
4.Is het college met mij van mening dat hierdoor de groei van de speelzaal in Macharen alleen    
   maar zal afnemen en het er op lijkt dat er door de SPO aangestuurd wordt op sluiting. 
5. Is het college met mij van mening dat een peuterspeelzaal in Macharen een belangrijke  
   voorziening is en verdwijning ervan een aantasting is van de leefbaarheid van het dorp. 
6.Is het college met mij van mening dat de kinderen op de wachtlijst (waarvan veel  
   allochtoon) in het kader van het  aangenomen Prima plan en Minderhedennota het  
    juist aangemoedigd moet worden  door de SPO ( in het kader van integratie) dat deze   
   peuters geplaatst worden dáár waar  plaats is ( restcapaciteit in Macharen b.v.). 
7. Hoe staat het met de zekerheid van voortbestaan van de peuterspeelzalen in Megen en   
   Demen? 
8 Wat gaat het college ondernemen om de ouders in Macharen meer  zekerheid te geven. 
9.Wat gaat het college doen om zonder tariefsverhoging en zonder extra middelen de SPO   te  
  dwingen haar verantwoordelijkheid te nemen. 
 
Hopend op een spoedig antwoord 
Namens de fractie van de SP, 
 
Mari-Anne Marijnissen 
  


