Verslag 1e bewonersavond nieuwbouw De Kameleon Eexterveen d.d. 21 juni 2021
Tijdstip: 20:00-21:30 uur via MS teams
Aanwezig:
Vos, Koffielaantje 30
J. Wolting, Koffielaantje 36
Jan Sling, Koffielaantje 45
Xandra van Son, Dorpsstraat 44
Arjen Abbingh, Dorpsstraat 49
Willeke Roos, Dorpsstraat 55
Franka Groote & Michel Pappert, Dorpsstraat 58
J. Hoving, Dorpsstraat 60
Banninga, Zandvoorterweg 9
Aanwezig gemeente:
Wethouder Luinge
Marcel Schuurmans
Petra Brant

Aanwezig BügelHajema:
Sjoukje De Jong

Toehoorders:
Dorpsbelangen (Jan Roelof Vos en Karel van Klaveren)
Stichting Kardeel (Janke Klok en Evelien Ziengs)
Bijgevoegd:
Powerpoint-presentatie “Onderzoek locatie nieuwbouw basisschool De Kameleon - Eexterveen
Sjoukje de Jong van het bureau BügelHajema geeft een toelichting aan de hand van een PowerPointpresentatie.
Opmerkingen/ Vragen/ Voorkeurkeuze van bewoners
Franka Groote & Michel Pappert, Dorpsstraat 58
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Waarom is zoekgebied afgebakend tot sportveld, welke criteria zijn hiervoor gebruikt?
Bij voorbaat is uitgegaan van koppeling; andere mogelijkheden binnen Eexterveen sluit je uit
Missen overzicht van de plussen en minnen van de verschillende varianten; willen dat deze
toegevoegd worden aan de presentatie (geluid/ zichtlijnen).
Procedurele opmerking: er zijn circa 50 mensen uitgenodigd voor de avonden. 25 mensen zijn
direct aanwonend en deze ondervinden direct invloed. Wij horen nu alle geluid van het
sportveld. Als er een huis tussen zit is het anders.
Stel dat het GroeiHuis niet doorgaat en SPES en Hasselbraam blijven op huidige locatie. In de
varianten is te zien dat de school er dan tussen zit.
Willen het liefst een aparte bijeenkomst, alleen voor de direct omwonenden (face to face); dat
zij zich kunnen laten horen en met elkaar het gesprek aan kunnen gaan.
Wij missen het echte overleg. Nu zijn we geïnformeerd en hebben vragen gesteld. Wij hebben
niet echt mee kunnen denken. We slaan nu een stap over. Dit is geen bewonersparticipatie,
dat is iets anders. De participatie zie ik nu ondersneeuwen.
Wij kunnen nu nog geen voorkeur aangeven. Er is tijd nodig om de informatie te verwerken.
Leefbaarheid in dorp is belangrijk. Wij willen ook een school in Eexterveen. Zijn niet tegen de
school, maar zijn erop tegen dat wij niet serieus genomen worden. Dat wij direct
belanghebbende zijn en aan ons voorbij wordt gegaan.
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Willeke Roos, Willeke Roos, Dorpsstraat 55, Eexterveen
•

•
•
•
•
•
•

Opmerking en aanvulling op verhaal Sjoukje de Jong zoekgebied: had het liever in een andere
volgorde gehoord. Beslissing is al genomen. Hoe kies je gebied. Had dit graag eerder
gehoord.
T.a.v. afmetingen: school 650 m2 en speelplaats zo klein (150 m2). Nu is er een ruimere
speelplaats bij het gebouw.
We krijgen nu een grotere school, voor meer kinderen dan huidig gebouw. Het was een
dorpsschool. Nu een regioschool. Is er een maximumaantal kinderen dat in het gebouw past?
Vraagt naar de functie van Sjoukje de Jong en geeft aan dat zij suggestie wekt dat zij
voorkeur heeft. Duidelijk moet zijn dat het een neutraal verhaal moet zijn.
Vindt het ook van belang dat bij de verschillende varianten de plussen en minnen inzichtelijk
worden gemaakt.
Vraagt of er nog een moment hierna komt. Er is veel informatie gegeven. Is er ook nog een
moment voor de bewoners om hierop terug te komen?
Andere directe buren zitten op een andere avond en wij horen nu niet wat zij zeggen.

Xandra van Son, Dorpsstraat 44, Eexterveen
•
•
•
•
•
•

•

Groen blijven van het dorp is belangrijk; vraagt of het groen en bosjes behouden blijven.
Uitgangspunt: groen is belangrijk.
De bosjes worden veel gebruikt door de kinderen om te spelen.
Zou ook graag zien dat het bosje bij parkeerplaats behouden blijft.
Vraag: kunnen jullie aangeven hoe kinderen betrokken worden in het geheel?
Ziet graag de vervolgstappen. De grotere planning. Wat besloten moet worden neem je de tijd
voor.
Van belang is nog een andere bijeenkomst te organiseren om de direct omwonenden in de
gelegenheid te stellen met elkaar in gesprek te gaan, zodat mensen zich serieus genomen
voelen.
Begrijpt dat er rond de zomer een besluit moet komen. Er zit een verschil tussen informeren
en participeren. Voor participeren is meer tijd nodig.

Arjen Abbingh, Dorpsstraat 49, Eexterveen
•
•
•

Mist ideeën wat er met de huidige school gaat gebeuren en hoe planologisch in te vullen
daarna.
Eens met Franka en Willeke. Vraagt wat erop tegen is om nog een extra bijeenkomst te
organiseren voor de mensen die er elke dag mee te maken hebben.
Voorkeur voor variant 1 (school achter op het sportveld). Nieuwbouw met sport geclusterd,
rustige oplossing. Mooie combinatie doordat de sportvelden ertussen liggen.

Gemeente:
•
•
•
•

Zoekgebied locatie school is sportveld. Hier is ruimte (grond gemeente) en is een koppeling
mogelijk met bestaande accommodaties (w.o. Bewegingshuis) in nabijheid;
Op andere locatie zal gemeente eerst grond moeten verwerven;
Hooguit invloed op groen als parkeerterrein wordt vergroot;
Kinderen hebben geen rol bij locatiekeuze. Wellicht wel rol voor kinderen straks bij het
ontwerpproces van de school (bijv. 1e steenlegging), maar is ook aan de school zelf.
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•

•

•
•

•

•

Norm van een schoolplein is formeel 150 m2. Dit betreft welke ruimte minimaal nodig is. Het
huidig schoolplein is nu ook 150 m2. Hele sportveld ter beschikking. Daarnaast is 80 m2
buitenruimte normatief nodig voor de kinderopvang.
Basis ten aanzien van oppervlakte school is de leerlingenprognose, waarin demografische
ontwikkeling omliggende dorpen is meegenomen. Er is gekeken naar het potentieel aantal
leerlingen. Uitgangspunt 653 m2 (bovengrens). Ondanks dat de prognose een daling van het
aantal leerlingen aangeeft verwachten wij geen grote krimp. Daarentegen zal het
leerlingaantal naar verwachting meer stabiliseren.
Effect van aanzicht en geluid per variant zal aan de presentatie worden toegevoegd.
Traject oude school is een apart traject dat naast het nieuwbouwproces loopt. Hier worden de
bewoners ook bij betrokken. Op dit moment nog niet bekend wat er met het huidige
schoolgebouw gaat gebeuren. Later in het proces zal hier meer duidelijkheid over komen. We
houden er rekening mee, maar kunnen hier niet op vooruitlopen.
Sjoukje werkt bij particulier adviesbureau en is stedenbouwkundige. Sjoukje doet veel
locatieonderzoeken voor scholen. Sjoukje geeft presentatie vanuit de argumenten die er
spelen, de afweging/besluitvorming ligt uiteindelijk bij het gemeentebestuur.
Ten aanzien van het GroeiHuis: van fase 1 naar fase 2 (GroeiHuis) kan een tijd tussen zitten.
De gebruikers omarmen een vervangende huisvesting voor het semipermanent gebouw. De
intentie is er om fase 2 te realiseren in een nieuwe accommodatie. We moeten wel een slag
om de arm houden wanneer in de tijd het gerealiseerd kan worden. Dit moet de komende tijd
blijken.

Wethouder:
•
•
•

•
•
•
•
•

Heel erg bedankt voor inbreng en aanwezigheid. Er is veel informatie gegeven.
Er zijn veel mensen uitgenodigd. Er hebben zich rond de 20 mensen opgegeven voor de drie
bijeenkomsten. Daarnaast is er een bijeenkomst met de stakeholders.
Uit de uitkomsten van de bijeenkomsten gaan wij vanuit de stakeholders, de omwonenden en
de gemeente een afweging maken en een keuze voor de locatie vanuit een democratisch
proces (gemeenschappelijkheid). Vanuit individuele en gemeenschappelijke belangen.
Vervolgens wordt er een besluit genomen over de locatie door het college van B&W. Met dit
besluit willen we niet te lang wachten. We lopen al iets achter op de planning.
Bewoners kunnen op de drie bewonersavonden alles inbrengen en krijgen nog extra tijd om
een reactie te geven.
Bewoners kunnen zelf ook met elkaar in gesprek gaan.
Bewoners worden serieus genomen. Het college van B&W wil een weloverwogen besluit
nemen.
Als een reactie uiterlijk maandag te kort is, zullen we intern gaan overleggen welke tijd nog
wordt gegeven voor reacties. Hier komen wij bij de bewoners op terug.

Afspraken:
1. Eind deze week zullen wij de sheets mailen met een toelichting op de varianten ten aanzien
van aanzicht en geluid voor de bewoners, met een datum waarop een reactie hierop bij ons
binnen moet zijn.
2. Wethouder zal intern nog bezien of er een extra bijeenkomst voor de direct omwonenden
wordt georganiseerd.
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