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Vraag 

Zeilberg wil graag een gymvoorziening terug in de kern. Momenteel maken de kinderen 

gebruik van De Kubus in de Heiakker. Ter verduidelijking willen wij graag de volgende 

raadsvragen stellen.  

  

1. Op dit moment gaan de Zeilbergse kinderen per bus naar de Kubus. Hoe hoog zijn 

de totale kosten per jaar voor dit busvervoer?  

De kosten in 2016 bedroegen voor het vervoer van basisschool Zeilberg € 13.000. 

2. Zijn er meer basisscholen in Deurne die gebruik maken van busvervoer naar een 

gymvoorziening? Zo ja, welke basisscholen?  

Ja, Jenaplanschool De Ratelaar en basisschool St. Willibrordus Deurne. Ook deze kin-

deren gaan naar de Kubus. 

3. Hoe vaak en hoe lang krijgen de Zeilbergse kinderen gymles per week?  

De kinderen krijgen een keer per week gymles. Wij hebben geen zicht op het les-

rooster dus de exacte duur van de gymlessen is niet bekend. Volgens de Beleidsregel 

bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Deurne 2015 hebben ze recht op 

1,5 uur gymles per groep per week. 

4. Krijgen de Zeilbergse kinderen even vaak gymles dan in het verleden, toen de gym-

voorziening in Zeilberg nog wel bestond?  

Toen de gymvoorziening in Zeilberg nog bestond kregen ze 2 x per week gymles van 

ongeveer drie kwartier per les. Nu krijgen de kinderen 1 x per week gymles van 

ongeveer anderhalf uur. 

5. Krijgen de kinderen van andere basisscholen die met busvervoer naar een gymvoor-

ziening gaan (zie vraag 2), even vaak gymles als andere basisschoolkinderen met 

een gymvoorziening dichtbij de basisschool?  

De duur van de gymlessen is gelijk. Alleen de frequentie is 1 x per week. Zie verder 

de reactie op vraag 4. 

6. Waarom kunnen de Zeilbergse kinderen niet direct bij de basisschool in de bus stap-

pen, maar moeten zij eerst naar Den Draai wandelen? Kan hier op korte termijn een 

oplossing voor gevonden worden?  

Vanwege klachten van omwonenden is in overleg met de school gekozen voor een 

alternatieve opstapplaats, namelijk bij de bushalte bij SCC Den Draai.  

 


