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Onlangs zijn alle raadsfracties benaderd door bezorgde burgers over de verlening van een vergunning om 

de ingang van de Hasselbraam te verleggen van de zijde van het Heelblaadjespad naar de zijde van het 

parkeerplaatjes aan het einde van de Marjoleintuin. 

De GroenLinksfractie heeft hierover de volgende vragen; 

1. Hoe kan het dat deze aanpassing voor de bewoners nieuws blijkt te zijn en het er alle schijn van 

heeft dat de gemeente opnieuw tekort is geschoten op het gebied van communicatie? 

Zie de beantwoording van 2.V. 

2. De bewoners uiten zich bezorgd over de verkeerssituatie die verstoord zou raken door de 

verplaatste ingang en geven aan dat dit in 1978 ook de reden is geweest de ingang aan het 

Heelblaadjespad te plaatsen. 

I. Welke overwegingen heeft de gemeente gemaakt om tot deze ontheffing te komen? 

A: De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de renovatie en herindeling van het 

pand past binnen het vigerend bestemmingsplan. 

II. In hoeverre zijn de bovengenoemde bezwaren daarin meegenomen? 

A: Binnen de zienswijzetermijn heeft een bewonersgroep rond het Heelblaadjespad een 

bezwaar ingediend. Deze is behandeld als zienswijze en meegenomen in de beoordeling. 

Omdat de brief vooral was gericht op het uiterlijk van het gebouw, is geoordeeld dat voor 

dit plan geen welstandstoets noodzakelijk was. De verplaatsing van de ingang was zoals 

gezegd niet voor bezwaar vatbaar. 



III. Zijn hierbij ook de situatie van 1978 en de toen wegende argumenten opnieuw bezien? 

A: Nee, ons is niets bekend van de situatie en de argumenten van bijna 40 jaar geleden. 

Het openbare schoolbestuur heeft de wens geuit om de ingang te verplaatsen om 

enerzijds de school zichtbaarder te maken, anderzijds de interne verkeersstructuur te 

verbeteren. Nu zijn beide ingangen van de Hasselbraam op de speelplaats gelegen. Deze 

aanpassing is met het hele renovatie- en herindelingsplan door de stuurgroep 

goedgekeurd. 

 

IV. Is de gemeente bereid deze ontheffing in te trekken mocht blijken dat de zorgen, die in 

1978 voldoende reden waren om de plannen aan te passen, opnieuw hiertoe aanleiding 

geven? 

A: Wij hebben een andere mening ten aanzien van het verplaatsen van de entree dan de 

bewoners. Wij zien de geschetste problemen eerder als een gevolg van de verouderde 

situatie van de omgeving in relatie tot de huidige tijd; een gedateerde verkeerssituatie bij 

een toegenomen verkeersdruk. Wij nemen de opmerkingen van de bewoners 

desondanks serieus en zijn om die reden in goed overleg. 

 

De toegenomen parkeerdruk in de wijk zorgt ervoor dat de overlast is toegenomen. Het 

toenemen van de fietsdrukte voor de school en bijkomende veiligheidsrisico’s door het 

verplaatsen van de ingang die de omwonendengroep voorziet, zien wij niet, omdat de 

fietsparkeermogelijkheid aan de schoolpleinzijde blijft. De bewoners zien de overlast ook 

toenemen doordat het aantal ouders dat hun kind(eren) met de auto naar school brengt 

toeneemt. En de omwonenden brengen naar voren dat ouders van basisschool Elckerlyc 

vaker bij De Hasselbraam parkeren, omdat bij de Elckerlyc zelf de situatie is veranderd en 

er meer gehandhaafd wordt.  

 

Wij hebben de indieners uitgenodigd ruim voordat de bezwaartermijn verstreek om ze in 

de gelegenheid te stellen bezwaar te maken indien het gesprek niet de gewenste 

uitkomst had. Een eerste gesprek heeft op 19 januari plaats gevonden. Dezelfde brief als 

waarmee zij hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt hebben zij als pro-forma bezwaar  

ingediend. We hebben afgesproken dat dit bezwaar, zolang we met elkaar in gesprek zijn, 

niet tot een zitting hoeft te leiden. Wij zien mogelijkheden om de overlast die de 

omwonenden voorzien en die zich deels nu al voordoet, terug te brengen naar een 

acceptabel niveau. Een groot deel van de overlast is terug te voeren  op het gedrag van 

verkeersdeelnemers. Ontmoedigen van overlast gevend gedrag en handhaven zijn andere 

mogelijke oplossingen. De omwonenden hebben aangegeven graag mee te denken over 

het uitwerken van de plannen. Wij zullen de bewoners van het Heelblaadjespad, maar 

ook andere omwonenden daarvoor uitnodigen. We willen hier de evaluatie van de veilige 

schoolzones en de herinrichting van de openbare ruimte rond de school bij betrekken. Op 

de inloopavond zijn door bewoners goede ideeën voor de herinrichting geopperd. 

 

V. Hoe heeft de gemeente de omwonenden betrokken bij en geïnformeerd over dit besluit? 

A: Op 12 oktober 2016 heeft er een inloopavond plaats gevonden waar erg veel 

belangstelling voor was. Bewoners zijn middels een brief die huis-aan-huis is verspreid in 



de buurt uitgenodigd. De week voor de inloopavond waren de ouders geïnformeerd over 

de plannen tijdens een informatieavond. Op de inloopavond hebben we voor het eerst 

met de omwonenden gesproken. Het was een positieve avond waar de enige discussie 

die over het verplaatsen van de ingang was. Verder waren de aanwezigen erg te spreken 

over de plannen en deden omwonenden voorstellen voor de herinrichting van de 

groenstrook rond de school. Na de inloopavond  zijn ouders en omwonenden via de 

website op de hoogte gehouden van de vorderingen. 


