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Geachte raadscommissie FL / raadsleden Oude IJsselstreek, 
 
De voorgenomen nieuwbouw van het Almende college in Silvolde is al enige tijd onderwerp van 
discussie in Silvolde & Terborg. Met dit schrijven willen Silvolds Belang en Terborgs Belang ons 
gezamenlijke standpunt hierover uiteenzetten. 
 
Beide verenigingen willen het belang van een toekomstbestendige school in onze gemeente 
benadrukken. De aanwezigheid van voorzieningen voor onderwijs, voorgezet onderwijs in het 
bijzonder, zijn belangrijke vestigingsfactoren. Deze hebben direct positieve gevolgen voor de 
middenstand, beschikbaarheid van faciliteiten en groei voor verenigingen: het verhoogt de 
leefbaarheid van onze gemeente.  
Wij staan daarom achter de voorgestelde nieuwbouwplannen van het Almende college, nabij de 
locatie Isala.  
 
De school is al jaren bezig met het uitwerken van deze plannen. Er zijn verschillende alternatieven 
onderzocht en doorgerekend. Op basis hiervan heeft de gemeenteraad onlangs het besluit genomen 
om € 11,7 miljoen vrij te maken voor het realiseren van deze nieuwbouwplannen. Dat geeft aan dat 
de alternatieven niet goed genoeg waren en nieuwbouw op deze locatie dus de beste optie is. Onze 
zorg is dat wanneer er geen nieuwbouw mag komen er een aanzienlijke kans ontstaat dat het 
Almende College, met name voor wat betreft de vmbo-afdeling, naar elders zal vertrekken. Dat zal 
grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid in onze gemeente en dat moeten we zien te 
voorkomen. 
 
De discussie over de nieuwbouwplannen is naar ons idee mede ontstaan doordat er in het nabije 
verleden onvoldoende gehoor is gegeven aan de informatiebehoefte die er bij de 
belangenverenigingen en de inwoners is.  We begrijpen dat het in deze fase van de plannen niet 
altijd eenvoudig is, maar er had wellicht meer en beter gecommuniceerd kunnen worden over de 
plannen. Mensen willen zien hoe het plaatje er straks uit komt te zien en gerustgesteld worden 
omdat dat er nagedacht is over de verkeersbewegingen. Zij willen bevestigd krijgen dat er aandacht 
en respect is voor de natuur die de school omringt en zo uniek maakt. Als dat onvoldoende gebeurt, 
gaan mensen zaken zelf invullen. 
 
Met name op social media wordt er veel gereageerd op de petitie “red de Paasberg”, een initiatief 
dat zich richt op de bescherming van de Paasberg tegen de nieuwbouwplannen. Argumenten uit de 
discussie die naar voren komen zijn o.a.: 
- het gebouw zou lelijk zijn; 
- het zou op enig moment wel 18 meter hoog worden; 
- zorg om privacy bij het zwemmen en zonnen in het zwembad; 



- kinderen moeten straks nog verder gaan fietsen voor de gym, want er zijn daar (tussen alle 
voetbalvelden, tennisbanen, de sportschool, zwembad en de sporthal) onvoldoende 
sportmogelijkheden; 

- De bouw van de school zou een onverantwoord hoge impact voor de natuur rond de Paasberg 
hebben. Deze zou zelfs mogelijk verdwijnen; 

-  Er is veel kritiek op het gekozen onderwijsconcept: VMBO & Havo/VWO zouden niet op een 
locatie moeten komen. 

Allemaal zaken die naar ons idee subjectief, (deels) onjuist, maar vooral weinig of niet relevant zijn 
voor deze discussie: mag er op deze plek een gebouw neergezet worden met de functie onderwijs. 
 
Silvolds Belang heeft in het verleden meerdere keren gestreden tegen plannen die mogelijk een 
grote impact zouden hebben op de natuur rond de Paasberg. Daarbij zou er toen ook daadwerkelijk 
in bestaande natuur gebouwd worden. Dat is nu niet het geval en daarmee vervallen die bezwaren. 
We zijn wel voornemens erop toe te zien dat die verwachte impact op de natuur zo minimaal 
mogelijk blijft. Wij blijven daarom de plannen op de voet volgen.   
Silvolds Belang & Terborgs Belang delen wel de zorgen die er zijn over de verkeersveiligheid. Bij het 
verplaatsen van de locaties Wesenthorst Ulft en Bluemers Silvolde naar het Isala zullen de 
verkeersstromen veranderen. Er komen meer leerlingen en leraren naar Silvolde. Daar moet dus veel 
aandacht voor zijn. We zouden het daarom erg op prijs stellen dat de wethouder ons wil toezeggen, 
dat wij op tijd gehoord worden over de maatregelen die nog genomen moeten worden in het kader 
van de natuur en de verkeers- en fietsveiligheid.  
 
We hebben in deze discussie een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid, veiligheid 
en natuur in onze omgeving. Laten we daarom samen zorgen voor een breed draagvlak bij alle 
betrokkenen en er voor waken dat de school zo goed en veilig mogelijk geïntegreerd wordt in deze 
groene omgeving. Want wat is er mooier en meer inspirerend dan les te krijgen in deze mooie 
natuurlijke omgeving. Silvolds Belang en Terborgs Belang hopen dat de gemeenteraad zal instemmen 
met dit bestemmingsplan.  
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
Bestuur Silvolds Belang 
Bestuur Terborgs Belang 


