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Volgens mij hebben wij gisteren een kans gemist om een discussie over de bouwplannen van 
de school te voeren. Op verzoek van, en in overleg met het bestuur van de Buurtvereniging 
heb ik een korte PowerPoint presentatie voorbereid. Waarom we deze niet gepresenteerd 
hebben is mij een raadsel. Daarom neem ik nu op persoonlijke titel het initiatief om u deze 
presentatie alsnog te sturen. Niet als eind van de discussie maar als begin. 
 
Merk op dat de volgende 2 hoofdzaken ons binden: 

• Behoud de school duurzaam 
• Vervang de noodlokalen 

 
Uit voorgaande discussies blijkt dat de manier waarop ons verdeeld houdt. De belangrijkste 
punten hierbij zijn: 

• Is het nodig om ter vervanging van circa 470m2 noodlokaal 1355 m2 nieuwbouw te 
realiseren, zou dat bijvoorbeeld niet in de helft kunnen? 

• Waarom wordt een gymnastieklokaal van 158 m2 vervangen door een sportzaal van 
455 m2? 

• Met welk argument wordt de verkeersoverlast buiten beschouwing gelaten? Het is 
toch zeker dat bijvoorbeeld de exploitatie van de sportzaal verkeershinder buiten de 
schooltijden zal opleveren. 

• Zou het niet beter zijn de huidige kinderopvang en peuterspeelzaal te laten waar ze nu 
zijn? Maak gebruik van maatschappelijk vastgoed dat er is in plaats van te investeren 
in toekomstige leegstand. 

 
Het reduceren van de plannen tot circa de helft biedt veel voordelen. Er kan sneller en 
gefaseerd gebouwd worden. De investering in nieuwbouw zal lager zijn, het onderhoud in de 
toekomst minder. Het huidige monumentale pand blijft ook in de toekomst beter bezet en 
daarmee beter te onderhouden. Het achterwege laten van de sportzaal en het handhaven van 
de kinderopvang en peuterspeelzaal op de huidige locaties doet de verkeersoverlast ter plaatse 
van de school niet toenemen.  
 
Om de plannen door te drukken zonder de gebruikelijke inspraak heeft de gemeente besloten 
de bouwplannen te toetsen onder toepassing van de crisis en herstelwet. Hierdoor wordt de 
vergunningsprocedure aanmerkelijk verkort. De aanvraag voor de bouwvergunning 
(tegenwoordig heet dat Wabo) wordt niet meer ter visie gelegd, beroep is alleen mogelijk bij 
de Raad van State. Het ligt op de weg van de Buurtvereniging dit toe te lichten. Bij een 
gedragen standpunt van de buurt kan de Buurtvereniging bij de Gemeente in verweer komen 
tegen het toepassen van deze wetgeving op dit bouwplan.  
 
Voorgaande is bedoeld als onderlegger voor een discussie. Natuurlijk zullen er verschillende 
meningen en belangen zijn. Zolang daar maar respectvol mee omgegaan wordt is discussie 
altijd verhelderend.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Andre Bruijntjes 
andre@bruijntjes.eu  


