Vragen informatieavond ouders en buurtbewoners.
datum: 30 november 2015

Vragen en opmerkingen vanuit de ouders:
1. De afstand tot de buren lijkt niet zo groot, kun je dan nog wat met deze
tussenliggende ruimte? Ja, daar kan een fietsenstalling op het rustige achtergebied
komen.
2. Worden er parkeerplekken op het schoolplein zelf gemaakt?
Ja, dat kan, bijv. d.m.v. het plaatsen/weghalen van een paaltje.
3. Opmerking: De straat bij de gehandicapten parkeerplaats zoveel mogelijk mijden als
parkeerplek. Iedereen wil zo dichtbij mogelijk bij school parkeren. De kleuters
worden daar de school binnengebracht, dus daar wordt het druk qua verkeer.
4. Opmerking: Fietsende kinderen op de stoep zoveel mogelijk proberen te vermijden.
Het zicht is vrij slecht. Belangrijk is om te kijken waar je de ingang van de fietsers
doet/maakt.
5. Huis/schoolroutes kan daar wat aan gedaan worden? Ivo kijkt bij de gemeente of dit
kan. Streven naar een goede fiets- en looproute en een goed oversteekpunt.
6. Wordt er rekening gehouden als de scholen samengaan dat er een soort migratie
komt vanaf de Ichthusschool. Een veilige oversteekplaats/klaar-over etc.? (zie vraag
5)
7. Opmerking: Zet een enquête uit onder de Ichthusouders. Wat gaan de ouders doen
als de school overgaat naar de Immanuëlschool?
8. Opmerking: De routes vanaf de Rijnweg zijn nu looproutes. Op het moment dat daar
een combi voet/fietspad kan komen zou je een eind geholpen zijn.
9. Hoe zit het met de gymzaal? Ivo geeft uitleg dat er een oplossing gezocht moet
worden voor de gymzaal.
10. Hoe zit het met het gymzaaltje aan de andere kant van de tennisbanen? Status voor
alsnog dat het blijft bestaan.
11. Op wat voor termijn kun je alles verwachten? Ideaalscenario binnen vier vijf
maanden na bestekfase, aannemer 6 weken, bouwtijd van een jaar. Oplevering
tweede kwartaal 2017. Vergunningen en bezwaren van omwonenden kunnen het
traject vertragen. Verkeer geeft vaak veel bezwaren uit de omgeving. Dit wordt
zorgvuldig voorbereid.

12. Hoe hoog wordt het gebouw en valt dit binnen de normen van het
bestemmingsplan? We blijven qua hoogte binnen de norm (6 meter). We blijven
binnen het bestemmingsplan.
13. Opmerking: Ouders Ichthusschool geschrokken over de locatie, waarom hier? Deze
locatie past het beste bij het programma. De MR Immanuëlschool heeft positief
geadviseerd. Ichthusschool nog geen advies.
14. Waar gaan de kinderen naar toe tijdens de bouw?
Piet Vreugdenhil geeft uitleg. Fusie en nieuwbouw. Welke plek?. Er is altijd een plek
die het niet meer zal zijn. Afwegingen waar zit de kracht van een bepaalde locatie. Dit
is goed onderzocht. De Poelenburgh kwam er het beste uit. Het traject ging in een
stroomversnelling vanuit de gemeente. Deze plek is gekozen. Visiedocument naar 4
architecten.
De gymzaal levert discussie op bij de gemeente. De afstand om te lopen is groot, de
gemeente voorziet dat er door de bouw van een nieuwe gymzaal het voortbestaan
van de Wielepet in het geding komt.
Over de opvang tijdens de bouw. Dit kan locatie Aloysius zijn. Op het moment dat
deze leeg is zou het gebruikt kunnen worden. Er zijn verschillende opties. Deze
worden momenteel onderzocht.

Vragen en opmerkingen vanuit de bewoners:
Mededeling: De vragen en opmerkingen van deze avond worden op beide sites van de
scholen gezet en op de site van Simba.
1. Is de plaats definitief? Wordt er niet gebouwd op de tennisbanen?
Ja, de locatie is definitief. De tennisbanen is geen optie.
2. Treft het hier alle scholen zijn er meerdere ingangen? Het betreft één fusieschool, de
Ichthusschool en de Immanuëlschool. Er komen meerdere ingangen in de school.
3. Hoeveel ingangen worden er gecreëerd? Voor alsnog twee ingangen.
4. Verdubbelt het aantal leerlingen dan wordt het wel erg druk op het schoolplein als ze
allemaal tegelijk naar buiten gaan? Nee er komen 350 kinderen. Kinderen gaan in
shifts naar buiten. Het zijn er nooit 350 tegelijk. Het schoolplein wat er nu is, is vrij
groot. Norm is 600 vierkante meter. Hier komt wat meer plek. De zorg is genoteerd.
Opmerking: Het lijkt wel of de kinderen steeds meer gaan gillen.
5. Waar is de ingang van de BSO: is het denkbaar dat deze ingang aan de noordkant zou
kunnen komen. De bewoners aan de zuidkant hebben dan minder geluidsoverlast
van deze kinderen. Hier wordt nog naar gekeken.
6. Hoe zit het met lichtverlies/bezonning van de omliggende woningen? In het midden
gaat het naar u toe, op de hoeken juist niet. Bezonning is een punt van aandacht
vanuit de gemeente.
7. Kunnen jullie de ingang van de kinderopvang aan de kant van de tennisbaan
plaatsen? Zie vraag 5.
8. Wat is onderbouw en bovenbouw? 1 t/m 4 is onderbouw.
9. Verdubbelt het aantal mensen qua verkeer? Onderzoek wat er vanaf de Ichthus
komt.
10. Komen er klaar-overs in de Molenstraat? Dit wordt onderzocht.
11. Opmerking: Plaats de ingang bij de noordgang. Dit voorkomt veel geluid/beweging
aan de andere kant. Zie ook vraag 5 en 7.

12. Komt er een continurooster. Dat scheelt halen en brengen. Er is al een
continurooster.
13. Opmerking: Door de BSO is er meer spreiding in het halen en brengen.
14. Er komen 16 lokalen. Hoe is dat verdeeld qua aanname?
We verwachten op lange termijn groei in leerlingen. Eventuele uitbreiding is niet
ondenkbaar.
15. Opmerking: Parkeren moet zo veel mogelijk op eigen terrein plaatsvinden.
16. Hoeveel dagopvangkinderen zijn er? Er zijn 15 kinderen. De BSO heeft 40 kinderen.
Deze zitten al op school.
17. Opmerking: Graag de leerkrachten verder laten parkeren, bijv. bij de tennisbaan. Piet
Vreugdenhil beaamt dit.
18. Hoe zit het met halen en brengen? Is nog niet zo goed in beeld. We moeten kijken
hoe we dat het beste kunnen organiseren.
19. Opmerking: Nogmaals de ingang aan de noordzijde.
20. Fietsroute erg druk en soms overlast van halende/brengende ouders. Suggestie: tel
mensen op de tennisbaan en gebruik de parkeerplaatsen hiervoor.
21. Opmerking: Parkeerplaatsen tennisbaan als voorkeur voor de personeelsleden.
22. Opmerking Het voetbalveld gebruiken. Dit is een prima mogelijkheid om te
gebruiken. Misschien gebruiken als extra stukje schoolplein.
23. Moet er geheid worden? Kunnen ze rekening houden met nachtdiensten? Bij elke
grote activiteit van de bouw wordt dit via een brief aan de bewoners kenbaar
gemaakt van tevoren.
24. Moet je foto's maken van je huis i.v.m. eventuele scheuren als gevolg van het heien?
De gemeente neemt foto's van de omliggende panden. Er zal moeten worden geheid.
De school gaat gesloopt worden en zal weer opgebouwd worden.
25. Opmerking van Piet V. Bij scholenbouw wordt er scherp gelet op geluid.
26. Verloop traject. Zie bij ouders.
27. Waar gaan de kinderen heen als het gebouw weg is? Dat is nog in onderzoek.
28. Als het hek weg gaat komt er overlast. Is hier over gedacht? Het open karakter geeft
vaak dat er weinig overlast is. Hek is een punt van aandacht
29. Er zal in januari of februari 2016 weer een avond zijn om de buurtbewoners verder te
informeren.

