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Samenvatting 
In de komende periode gaat de gemeente Leiderdorp in samenspraak met belanghebbenden 
een studie naar de stedenbouwkundige en architectonische inpassing voor de Brede School 
West ontwikkelen. Het project bestaat uit het ontwerpen en realiseren van een gebouw voor 
basisonderwijs en onderwijs gerelateerde voorzieningen. Voorts wordt aandacht besteed aan 
de buitenruimten en verkeersontsluiting.  
In deze notitie schetsen we een voorstel voor het participatieproces dat is gericht op het 
bepalen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de keuze van de architect. Het advies 
van Commissie 3 om aan omwonenden een adviesrol te geven is hierin verwerkt. De concrete 
activiteiten zijn: 
• overleg over deze IBO-uitvoeringsnotitie en het proces met stuurgroep BSW en 
 bewonerscommissie; 
• startbijeenkomst met alle betrokkenen/geïnteresseerden met als doel: 

o informeren;  
o schetsen van de doelstellingen van het project BSW; 
o klankbordgroep samenstellen;  

• de klankbordgroep draagt bij aan het uitwerken van de uitgangspunten1, waarna dit wordt 
getoetst bij de stuurgroep en door het college van burgemeester en wethouders wordt 
vastgesteld; 

• drie architecten zullen op basis van de vooraf door het college van burgemeester en 
wethouders vastgestelde projectdefinitie een visie ontwikkelen met betrekking tot de 
vormgeving van het gebouw, de stedenbouwkundige inpassing van de brede school in 
zijn omgeving en de inrichting van de openbare ruimte van het plangebied; 

• keuzebijeenkomst met alle betrokkenen/geïnteresseerden, waarin een advies wordt 
gevraagd over de drie gepresenteerde ontwerpen; 

• besluitvorming door stuurgroep en college; 
• uitwerking besluitvorming van gekozen ontwerp (contractbesprekingen, 

aanbestedingswijze etc.). 

                                                 
1 De uitgangspunten worden vastgelegd in een projectdefinitie, waarin de kaders worden meegegeven waaraan 
het plan uiteindelijk moet voldoen.  
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1.  Aanleiding en doel van deze notitie 
De gemeenteraad van Leiderdorp heeft op 12 februari 2007 het project Brede School West 
(BSW) besproken. In 2006 is besloten dat de gemeente in samenspraak met belanghebbenden 
- en met behulp van het IBO-protocol2 – invulling wil geven aan de BSW.  
Op 12 februari 2007 is door de gemeenteraad een amendement aangenomen waarin kaders 
zijn geformuleerd die leidend zijn bij de verdere uitwerking van het interactieve traject. De 
kaders zijn in overeenstemming met de wensen van het comité Brede School West (hierna 
comité BSW). Enkele van deze kaders zijn: 
• de volgende functies moeten in ieder geval binnen de BSW worden gerealiseerd, o.a.: 

basisonderwijs, peuterspeelzaal, voor- tussen- en naschoolse opvang, ondersteunende 
diensten die direct verbonden zijn met het onderwijs 

• voldoende parkeergelegenheid 
• handhaven van zoveel mogelijk groen en bestaande bomen 
• geen woningbouw op de PWA/Leeuwerik locatie 
• schoolgebouw zo veel mogelijk één bouwlaag, met verhogingen naar maximaal twee 

bouwlagen 
Het amendement met de volledige kaders treft u aan in bijlage 1 bij deze notitie.  
 
De gemeente wil op basis van bovengenoemde kaders en een aantal afgeronde onderzoeken3 
vanaf juni 2007 (start zomervakantie) met de belanghebbenden in overleg treden.  
Deze notitie is bedoeld als voorstel voor het participatietraject en wil de uitvoerders van de 
participatie een handvat geven bij de uitvoering. Doelgroepen van deze notitie zijn de 
gemeenteraad, het college, de stuurgroep BSW en (vertegenwoordigers van) belanghebbenden 
zoals het comité BSW. Leidraad is het advies van Commissie 3 om aan omwonenden een 
adviesrol te geven. Deze rol is uitgewerkt in de verschillende uitvoeringsfasen (hoofdstuk 6). 
 

2.  Onderwerp van het participatieproces 
De gemeente heeft in het IBO-protocol vijf soorten participatie gedefinieerd. In oplopende 
participatiegraad zijn dat: 
• Informeren 
De burgers en andere belanghebbenden worden actief geïnformeerd over het te ontwikkelen beleid. 
Het gemeentebestuur bepaalt zelf de agenda en het beleid en houdt de betrokkenen op de hoogte. 
• Raadplegen 
Het gemeentebestuur bepaalt in hoge mate zelf de agenda, maar ziet de betrokkenen als 
gesprekspartner bij de ontwikkeling van het beleid. Het bestuur verbindt zich niet aan de 
resultaten van de gesprekken. 
• Adviseren 
Het gemeentebestuur stelt in beginsel de agenda samen, maar geeft betrokkenen de 
gelegenheid problemen aan te dragen en oplossingen te formuleren. Het bestuur verbindt zich 
in principe aan de resultaten, maar kan bij de uiteindelijke besluitvorming gemotiveerd 
afwijken. 

                                                 
2 IBO staat voor: Interactieve BeleidsOntwikkeling. De gemeente wil, waar mogelijk en efficiënt, gebruik maken 
van de kennis en kunde van belanghebbenden bij de het maken en uitvoeren van beleid. Dit voornemen is 
uitgewerkt in het IBO-protocol dat op de website van de gemeente beschikbaar is. 
3 Er zijn drie onderzoeken afgerond in het kader van de BSW: een onderzoek naar inhoud en activiteiten, een 
ruimtelijk programma van eisen en  een verkeerskundig onderzoek.  
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• Coproduceren 
Gemeentebestuur en betrokkenen komen gezamenlijk de agenda overeen, waarna gezamenlijk 
naar een oplossing wordt gezocht. Het bestuur verbindt zich aan de resultaten. 
• Meebeslissen 
Gemeentebestuur laat, binnen vooraf te stellen randvoorwaarden, de ontwikkeling van, en 
besluitvorming over het beleid over aan betrokkenen, waarbij het ambtelijke apparaat een 
adviserende rol vervult. Het gemeentebestuur neemt de resultaten over na toetsing aan de 
voorwaarden. 
 
 

3.  Type inspraak 
Om te kunnen bepalen welke vorm van participatie past bij het project BSW onderscheiden 
we verschillende onderdelen binnen het project: 
1. het samenwerken van drie basisscholen en overige onderwijs gerelateerde voorzieningen 

in een gebouw (‘functies’); 
2. nieuwbouw van het gebouw voor de BSW; 
3. inrichting van het plangebied, met name de buitenruimte met o.a. schoolpleinen en groen; 
4. bereikbaarheid en ontsluiting van het gebied, waaronder parkeren/ kiss & ride zones. 
 
Ad 1. 
Over de ‘functies’ die in de BSW worden gehuisvest zijn besluiten genomen. Er is een 
stuurgroep BSW opgericht van gemeente en toekomstige gebruikers die al enkele jaren bezig 
is met de organisatorische en financiële aspecten rond de BSW. Op dit onderwerp kan geen 
invloed meer worden uitgeoefend door andere belanghebbenden dan de stuurgroep zelf. 
 
Ad 2.  
De nieuwbouw moet aan de behoeften van de toekomstige gebruikers (lees ‘stuurgroep 
BSW’) voldoen en aan de algemene regels die gelden voor het bouwen van scholen. De 
stuurgroep en de gemeente zijn daarmee – binnen de kaders die de raad in het amendement 
heeft aangegeven – de partijen die de richting bepalen.  
Tegelijkertijd is de nieuwbouw van belang voor de directe omgeving (met name 
omwonenden), omdat zij iedere dag tegen het toekomstige gebouw aankijken. Daarom is 
gekozen voor een adviserende rol van bewoners bij de nieuwbouw4 om binnen vooraf 
gegeven randvoorwaarden tot een advies te komen. Het gewenste advies geldt dan hetgeen 
hen direct aanbelangt en dat zijn de grote lijnen die invloed hebben op het woongenot van 
omwonenden (b.v. hoogte en vorm van de nieuwbouw, situering gebouw op de kavel). 
Mogelijke thema’s die aan de orde kunnen komen zijn: 
• hoogte van de nieuwbouw; 
• sportzaal; 
• vormgeving (in grote lijnen); 
 
 
 
 

                                                 
4 De stuurgroep en gemeente nemen in principe de adviezen over, maar hebben de mogelijkheid om 
beargumenteerd af te wijken als het advies bijvoorbeeld juridisch, financieel of praktisch  etc. bezwaren oplevert. 
Om dit risico te verminderen wordt aan de stuurgroep gevraagd om vooraf eigen kaders aan de andere 
belanghebbenden mee te geven.  
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Ad 3.  
Voor de inrichting van de kavel geldt hetzelfde als voor de nieuwbouw. Belanghebbenden 
adviseren de stuurgroep BSW en de gemeente binnen de vooraf gegeven randvoorwaarden. 
Mogelijke thema’s zijn: 
• situering binnen het plangebied (waar komt het gebouw precies te staan); 
• buitenruimte (speelpleinen e.d.); 
• openbaar groen; 
• afscheidingen. 
 
Ad 4.  
Belanghebbenden praten en denken mee en komen met ideeën en adviezen voor de 
verkeerskundige ontsluiting van het gebied. Mogelijke thema’s: 
• autoverkeer, verkeersdrempels, c.a.; 
• langzaam verkeer (fietsen, voetgangers, oversteken, e.d.); 
• parkeren (lang en kort, Kiss & Ride); 
• ontsluiting, spreiding en doorstroming 
• openbaar vervoer. 
 
 

4.  Deelnemers en rollen 
De volgende groepen hebben een specifiek belang bij de realisering van de BSW: 
• stuurgroep BSW waarin o.a. vertegenwoordigers van de toekomstige gebruikers (in ieder 

geval drie schoolbesturen en Stichting Kinderopvang Leiderdorp) en de gemeente; 
• projectgroep BSW, waarin de deelnemende partijen van de stuurgroep BSW op tactisch 

niveau zijn vertegenwoordigd. De verschillende disciplines hebben hierin zitting ter 
realisatie van het project.  

• ouders en kinderen die gebruik zullen gaan maken van de voorzieningen in de BSW 
• georganiseerde omwonenden (vertegenwoordigd door het comité BSW en 

ongeorganiseerde omwonenden); 
• winkeliers en andere bedrijven uit de directe omgeving; 
 
Stuurgroep BSW 
Tot nu toe heeft de stuurgroep BSW met name een rol gehad in het overleg over de functies 
(voorzieningen zoals basisonderwijs, logopedie, peuterspeelzaal, etc.) die deel uit zullen gaan 
maken van de BSW. De stuurgroep BSW is daarbij nog amper naar buiten getreden.  
In deze nieuwe fase is vooraf overleg gewenst over een nieuwe rol van de stuurgroep BSW. 
Wij stellen voor dat de stuurgroep BSW zich naar buiten toe als een eenheid profileert en zich 
als opdrachtgever voor het interactieve proces opstelt. De belangrijkste reden voor een 
opdrachtgeverschap van de stuurgroep BSW is dat de slagingskans van een interactief traject 
wordt vergroot als de belangrijkste partijen achter het interactieve proces staan.  
De voorzitter van de stuurgroep is de projectwethouder BSW. 
 
Projectgroep BSW 
De projectgroep BSW bereidt de vergaderingen van de stuurgroep BSW voor, verzorgt (deel-) 
notities ter voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming, voert besluiten van de stuurgroep 
BSW uit en faciliteert de klankbordgroep. 
De gemeentelijke projectleider BSW is voorzitter van de projectgroep BSW. 
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Ouders en kinderen 
De ouders van de betrokken scholen worden geïnformeerd via de (gemeenschappelijke) 
medezeggenschapsraad. Tot nu toe is er vanuit die kant nog geen reactie gekomen. Het ligt in 
de rede om ouders via de scholen en kinderopvang te blijven informeren en uit te nodigen om 
mee te denken.  
 
Omwonenden 
Direct omwonenden hebben zich georganiseerd in het comité BSW. De gemeente is al in 
gesprek met dit comité. Zij vervult op dit moment al een klankbordfunctie en zal dat (al dan 
niet in de formele klankbordgroep BSW) blijven doen.  
Niet-georganiseerde omwonenden zijn welkom om te participeren en zullen worden benaderd 
via een huis-aan-huis (nieuws)brief en informatiebijeenkomsten. 
 
Winkeliers en bedrijven 
Winkeliers en bedrijven uit de omgeving zullen op dezelfde wijze als de omwonenden op de 
hoogte worden gehouden en uitgenodigd en informatiebijeenkomsten.  
 
Gemeenteraad 
De gemeenteraad neemt als uiteindelijke besluitvormende instantie een bijzondere plaats in. 
Om de gemeenteraad tussentijds te informeren en betrokken te houden, wordt de 
gemeenteraad uitgenodigd voor de grote bijeenkomsten. Voorts zal de raad periodiek over de 
voortgang van het planproces worden geïnformeerd via commissie 3. 
 
Klankbordgroep BSW 
Niet iedereen kan gedurende het hele proces overal over meepraten. Omdat het belangrijk is 
om tussentijds voeling te houden met de hiervoor genoemde groepen, wordt een 
klankbordgroep BSW van ongeveer 6 tot 8 personen ingesteld door de stuurgroep BSW. De 
klankbordgroep BSW wordt samengesteld naar aanleiding van de eerste grote bijeenkomst 
(startbijeenkomst) waarvoor alle belanghebbenden worden uitgenodigd.  
De klankbordgroep BSW komt – afhankelijk van de behoefte/noodzaak – tussen de 
vergaderingen van de projectgroep en de stuurgroep gedurende het proces bij elkaar. 
Uitgangspunt is dat de klankbordgroep in het vervolgtraject na de vaststelling van het ontwerp 
kan blijven functioneren als klankbord voor de verdere projectontwikkeling.  
 
Taak van de klankbordgroep BSW is om de stedenbouwkundige en architectonische 
uitgangspunten mede van een advies te voorzien, feedback te geven op de plannen en de eigen 
achterban te informeren of te raadplegen als dat gewenst is. 
Thema’s die o.a. in het plan aan bod moeten komen, zijn o.a.:  
• aan welke eisen moet het gebouw zelf stedenbouwkundig en architectonisch voldoen, 

inclusief speelpleinen (en functies na schooltijd); 
• aan welke eisen moet de omgeving van het gebouw voldoen; 
• aan welke eisen moet de ontsluiting van het verkeer voldoen. 
 
De leden van de klankbordgroep BSW zijn bereid en in staat om constructief mee te denken 
en spreken zoveel mogelijk namens een groep die ze vertegenwoordigen. Als ze een groep 
vertegenwoordigen organiseren ze voldoende mandaat om tijdens de klankbordgroep-
bijeenkomsten effectief en efficiënt mee te kunnen ontwerpen en adviseren.  
Indien noodzakelijk in verband met vereiste kennis wordt de klankbordgroep BSW 
ondersteund door de gemeente (bijvoorbeeld de gemeentelijke projectleider) of zorgt de 
gemeente voor externe ondersteuning.  
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In de klankbordgroep BSW zitten naast de projectleider van de gemeente bij voorkeur: 
1. een afvaardiging van de stuurgroep (bij voorkeur maximaal één vertegenwoordiger van de 

schoolbesturen) 
2. de ouders (waaronder ook wordt verstaan de allochtonen en jongeren uit de omgeving);  
3. het comité BSW. 
De werkelijke samenstelling bepalen we tijdens de startbijeenkomst, afhankelijk van de 
diversiteit aan geluiden uit de zaal.  
 
De klankbordgroep BSW wordt geworven tijdens de startbijeenkomst. Voorts zal er de 
mogelijkheid worden geboden om zich ook gedurende een beperkte periode na deze 
bijeenkomst te kunnen aanmelden voor deelname. Deelnemers waarvan wordt verondersteld 
dat ze een direct belang en toegevoegde waarde hebben, zullen persoonlijk worden 
uitgenodigd om deel te nemen op voorwaarde dat zij hun achterban informeren en raadplegen.  
 
De klankbordgroep BSW wordt indien noodzakelijk ondersteund door een externe 
procesbegeleider die in staat is om verschillende belangen de ruimte te geven en tegelijkertijd 
tot een gemeenschappelijk resultaat te komen.  
 
Een en ander vertaalt zich in onderstaand organigram. 
 

 

  
 
 

In het hoofdstuk 6 worden de fasering, activiteiten en resultaten geschetst. Vanuit de hiervoor 
gestelde projectaanpak zullen de deelactiviteiten als volgt plaatsvinden: 

• voorbereiding projectgroep BSW 
• voorlopig besluit in stuurgroep BSW en college 
• advies klankbordgroep BSW 
• informatiebijeenkomst wijk (indien van toepassing) 
• advies projectgroep 
• definitief besluit stuurgroep/ college van burgemeester en wethouders. 
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5.  Doel, uitgangspunten en resultaten van het proces 
Het interactieve traject heeft als belangrijkste doel om samen met belanghebbenden op basis 
van vooraf bepaalde randvoorwaarden een gemeenschappelijk beeld te ontwikkelen van hoe 
het toekomstige gebouw voor de BSW en de bijbehorende buitenruimte stedenbouwkundig in 
zijn omgeving worden ingepast en er op hoofdlijnen uit moeten komen te zien.  
 
Uitgangspunten bij de uitvoering van het interactieve traject: 
• belanghebbenden krijgen de gelegenheid hun mening te laten horen; 
• naast praten en schriftelijke informatie is visualisatie belangrijk; 
• niet iedereen moet overal over meepraten: verschillende partijen hebben verschillende 

verantwoordelijkheden en het is bovendien niet efficiënt om iedereen overal bij te 
betrekken; 

• we streven naar een breed gedragen eindresultaat. 
 
Concrete (tussen-)resultaten zijn:  
1. het formuleren van stedenbouwkundige en architectonische uitgangspunten, waarin de 

kaders van de gemeenteraad en de behoeften van de toekomstige gebruikers en 
omwonenden zijn verwerkt (voorbereid door de projectgroep BSW in samenspraak met de 
klankbordgroep BSW en geaccordeerd door de stuurgroep BSW); 

2. een visie van drie geselecteerde architectenbureaus over de vormgeving van het gebouw 
voor de BSW, de inpassing van het gebouw in zijn omgeving en de inrichting van de 
openbare ruimte in het plangebied, waarbij ook aandacht is geschonken aan de 
verkeersafwikkeling; 

3. een advies van de klankbordgroep BSW over een te kiezen ontwerp aan de stuurgroep 
BSW. 

 

6.  Fasering, activiteiten, resultaten 
 
 
Fase 1: ‘Neuzen dezelfde kant op’ (periode mei/begin juni) 
 
Doelen fase 1 
• overeenstemming krijgen over rollen, doel en grote lijnen van het proces bij stuurgroep, 

college en comité BSW 
• deze IBO-notitie toetsen 
 
Activiteiten fase 1 
1. begin mei:  overleg met de stuurgroep BSW over deze notitie. Onderwerpen, o.a.:  

o mogelijke nieuwe rol van de stuurgroep in het interactieve traject 
(‘gastheer’) 

o behoeften, kaders en randvoorwaarden die vanuit de stuurgroep worden 
meegegeven 

o opmerkingen over deze notitie 
o instellen (nieuwe) projectgroep BSW 

2. begin mei:  notitie voorleggen aan het college 
3. mei:  informeel overleg met het comité BSW over deze notitie 
4. 11 juni 2007:  besluitvorming raad 
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Resultaat fase 1 
Een procesplan dat door de belangrijkste partijen wordt gedragen. 
 
 
 
Fase 2: ‘Creatief’ (periode: eind juni)  
Doelen fase 2 
• enthousiasme stimuleren voor het proces bij betrokkenen 
• informeren over de bedoeling van het project en de kaders die de raad en toekomstige 

eigenaren hebben meegegeven 
• gezamenlijk dóórdenken over ruimtelijke aspecten (verkeer, vormgeving, oriëntatie), 

ideeën en meningen verzamelen: 
o om goede input te krijgen voor de ruimtelijke vormgeving van het plangebied, 
o zodat iedereen zich gehoord voelt 

• klankbordgroep BSW samenstellen (taak: feedback geven op plannen, meedenken) 
 
Activiteit fase 2 
1. eind juni: startbijeenkomst  

o voor iedereen die zich betrokken voelt 
o informeren over doelen BSW, stand van zaken voortgang, participatie-

mogelijkheden en randvoorwaarden, ontwerpworkshops 
 
Noot:  
Rekening zal worden gehouden met de schoolvakanties. Wanneer daartoe aanleiding is zal in 
nader overleg met betrokkenen de startbijeenkomst na de zomervakantie worden gehouden.  
 
Resultaten fase 2 
Verschillende schetsen en andere inbreng voor de ruimtelijke vormgeving van het plangebied. 
Een klankbordgroep die meedenkt en –ontwerpt in het vervolgproces. 
 
 
 
Fase 3: ‘Stedenbouw’ (periode: juli – september) 
 
Doelen fase 3 
• Opstellen ‘projectdefinitie’, waarin uitgangspunten en randvoorwaarden (programmatisch, 

ruimtelijk, verkeerskundig, financieel etc.) zijn vastgelegd. 
• Toetsen projectdefinitie door klankbordgroep BSW, stuurgroep BSW en college.  
 
Activiteiten fase 3 
1. begin juli: Klankbordgroepleden overleggen met achterban over mandaat en inbreng 
2. begin/half juli: Eerste klankbordbijeenkomst om ‘projectdefinitie’ te maken 
3. augustus: Eventueel tweede klankbordbijeenkomst om af te ronden 
4. augustus: Klankbordgroepleden koppelen terug naar achterban en geven akkoord 
5. september: Formeel voorleggen plan aan stuurgroep en college 
 
Resultaten fase 3 
Breed gedragen ‘projectdefinitie’ als input voor offerte-aanvraag drie geselecteerde 
architectenbureaus 
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Fase 4: ‘Architectuur’ (periode: augustus - december) 
 
Doelen fase 4 
• Drie visies met betrekking tot a. de vormgeving brede school, b. de inpassing van de brede 

school in zijn omgeving en c. de inrichting van de openbare ruimte in het plangebied 
 
Activiteiten fase 4 
1. augustus: Projectgroep BSW maakt groslijst architectenbureaus  
2. september: Stuurgroep selecteert in op advies van de projectgroep BSW met   
 klankbordgroep BSW drie bureaus en verleent opdracht 
3. sept-nov.: Drie architectenbureaus ontwerpen visie op plangebied 
4. eind nov: Keuzebijeenkomst 

o voor iedereen die zich betrokken voelt 
o presentatie visies drie architectenbureaus  
o uitbrengen advies, commentaar verzamelen 

 
Resultaten fase 4 
Drie visies die kunnen worden voorgelegd omwonenden  
 

 
 
Fase 5: ‘Besluitvorming’ (december - februari 2008) 
 
Doelen fase 5 
• Keuze maken voor ontwerp om verder uit te laten werken 
 
Activiteiten fase 5 
1.  begin dec: Advies klankbordgroep BSW aan stuurgroep BSW 
2.  december: Besluitvorming architectenkeuze door stuurgroep BSW 
3.  januari 2008 Uitwerking besluitvorming van gekozen ontwerp (contractbesprekingen, 
 aanbestedingswijze etc.). 
4.  maart 2008 Besluitvorming college. 
 
Resultaten fase 5 
Besluit over architectenkeuze en uitwerking vervolgaanpak. 
 
 
7.  Communicatie 
Aandacht wordt besteed aan de volgende communicatiemiddelen:  
• nieuwsbrief; 
• achtergrondinformatie schrijven over Brede School (uitgangpunt voor communicatie voor 

website, om mee te geven/ mee te sturen, voor media en andere partners, eventueel in 
nieuwsbrief opnemen); 

• artikel voor gemeenteberichten maken voorafgaand aan grote bijeenkomsten; 
• uitnodigingsbrief grote bijeenkomsten (voor huis-aan-huis); 
• projectinformatie vindbaar op website gemeente en bij andere partners; 
• terugkoppeling resultaten via nieuwsbrief en website; 
• leesmap in leeskamer van de raad. 
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Bijlage 1: Amendement 
 

AMENDEMENT 
 

 
Bij agendapunt 8 
 
 
Onderwerp: Brede School West 
 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 12 februari 2007 
 
 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 
 
Aan het besluit wordt een punt 3. toegevoegd: 
 
3. Kaderstelling raad voor het realiseren van de Brede school West. 
De doelstelling van de Brede School West is de realisatie van een ketenaanpak van voorzieningen 
van jongeren van 0 tot 12 jaar t.b.v. de betrokken drie scholen en de buurt door het samenbrengen 
van de relevante onderwijsgerelateerde voorzieningen naast de directe onderwijsvoorzieningen. 
 
Dat betekent dat het navolgende kader voor de functies worden meegegeven:  
- Basisonderwijs; 
- Voor- tussen- en naschoolse opvang; 
- Kinderopvang en Peuterspeelzaal. Uitsluitend voorzover hierdoor geen leegstand van deze huidige 
reeds bestaande voorzieningen in de wijk dreigt; 
- VVE;  
- Taalklas. Uitsluitend voorzover hierdoor geen extra leegstand in Touwbaan 42 ontstaat, waardoor 
een nieuwe financiële tegenvaller ontstaat; 
- Ondersteunende diensten, die direct verbonden zijn met het onderwijs zoals, schoolmaatschappelijk 
werk, jeugdgezondheidszorg, schoollogopedie en opvoedondersteuning; Deze diensten zullen in 
principe bestemd zijn voor de leerlingen van de drie scholen zelf en/of kinderen uit de wijk;  
- Multifunctionele ruimten om bovengenoemde diensten te huisvesten en voor uitsluitend 
onderwijsgerelateerde activiteiten en bijeenkomsten van ouders, leerlingen en andere aan deze 
scholen verbonden personen. 
  
Kader voor het gebouw en buitenruimte: 
- Voldoende parkeergelegenheid t.b.v. de school en de omwonenden, alsmede zorgdragen voor 
aanvaardbare en veilige verkeersstromen; 
- Uit onderzoek zal moeten blijken of de huidige ‘gymzaal Kwikstaartplein’ kan blijven, gerenoveerd 
moet worden of opnieuw opgebouwd moet worden. Handhaven –in principe- op de huidige locatie, 
zodat deze voorziening, behalve door de school, ook door anderen [huidige gebruikers] gebruikt kan 
worden; 
- Buitenspeelgelegenheden uitsluitend op de begane grond; 
- Handhaven van zoveel mogelijk groen en bestaande bomen; 
- Geen woningbouw op de PWA/Leeuwerik locatie, woningbouw plannen op de vrijgevallen 
Driemaster locatie; 
- Schoolgebouw zo veel mogelijk één laagbouw, met verhogingen naar maximaal twee bouwlagen. 
- Het Zijlkwartier gebouw is en blijft de buurtvoorziening voor de wijk; 
- De BSW dient binnen het ervoor in de meerjarenbegroting vanaf 2010 opgenomen bedrag aan 
kapitaallasten van € 668.000 per jaar te worden gerealiseerd. 
  
Met bovenstaande tekst wordt beoogd een kader te scheppen waarbinnen het voorgestelde IBO 
traject effectief vorm kan krijgen. 
 
Toelichting: 
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Voor ondertekenaars is het bestuursakkoord bepalend, waarbij uitgangspunt is Brede School West, 
waarin de drie scholen zijn ondergebracht en waarin voor-, tussen- en naschoolse opvang worden 
ondergebracht en daarnaast een multifunctionele ruimte voor uitsluitend onderwijs gerelateerde 
activiteiten. 
Eveneens is voor ondertekenaars de kwaliteit van de leefomgeving een belangrijk uitgangspunt.  
 
De volgende voorzieningen komen in ieder geval conform deze kaderstelling niet in aanmerking: 
- Jongerenruimte; 
- Multifunctionele ruimte voor wijkgerichte activiteiten [wijk- en buurtgericht werken] 
  
 
Ondertekening: 
namens de VVD-fractie: Evelien Meijer 
namens de PvdA-fractie: Joyce van Reijn 
namens de CDA-fractie: Ria van Diepen  
 
 
  

 


