
 

 

Politieke Avond Gemeente Gooise Meren – Het Gesprek I 
 

Onderwerp Gewijzigd bestemmingsplan “Het Spiegel – Graaf 
Florislaan 2” t.b.v. de Emmaschool (276077) 

Datum 22 maart 2017 
Aanwezig namens  
raadsfractie 

(VVD) Niehe 
(D66) Fambach 
(CDA) De Lange 
(PvdA) De Wit 
(GL) Lansink 
(HvBNM) Munneke-Smeets 
(50PLUS) Haije 
(GOP) -  
(Fractie Kruijt) -  
(Gewoon GooiseMeren) Philipse 
(Fractie Vlaanderen) -  

Meesprekers o Marcel Fokkema (0uder) 
o Jules van Brecht (directeur bestuurder Talent Primair) 
o Hanneke Veltkamp-Molema (Vereniging mooi en leefbaar Lomanplein) 
o Fred Mann (omwonende) 
o Anton van Galen (leerling groep 8) 

Aanwezig namens 
college 

Boland 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Kaya 

Voorzitter De Hollander 

Griffie Koekoek 

  

Besproken items Anton van Galen roept de raad op om de verhuizing niet tegen te 
houden. Hanneke Veltkamp-Molema stelt een aantal kritische vragen bij 
de plannen voor de Emmaschool. Fred Mann bekritiseert het 
geluidsonderzoek. Jules van Brecht benadrukt dat verder tijdverlies niet 
acceptabel is en geeft een inhoudelijke reactie op het gewijzigde plan. 
Marcel Fokkema bepleit instemming met het voorliggende plan, zodat zo 
snel mogelijk verhuisd kan worden. 
 
Hoe gaat de gemeente handhaven op de afspraken? De afdeling bouw- 
en woningtoezicht zal gaan handhaven, zoals dat ook bij andere plannen 
gebeurt. In den lande worden schoolroosters vaker gebruikt om richting 
Raad van State aan te geven wat plannen precies inhouden. Wat zijn de 
sancties bij overtreding afspraken? Het college gebruikt het bestuurlijk 
instrumentarium, dat begint met gesprek, maar dat kunnen bijvoorbeeld 
ook dwangsommen zijn. Zijn er nog mogelijkheden voor de 
peuterspeelzaal? Is niet meer aan de orde, want wordt niet meer 
gevraagd door initiatiefnemer. Gaat de gemeente bij toekomstige 
plannen beter in gesprek met inwoners? Het is de intentie van het 
college om zo goed mogelijk met inwoners om te gaan. Waarom gaat de 
gemeente bouwen voor naschoolse opvang? De initiatiefnemer heeft 
een nieuw schoolgebouw gevraagd waarvan ook de buitenschoolse 
opvang gebruik zou kunnen maken, het college heeft gekeken of dit zou 
kunnen binnen bestaande normen en heeft geconcludeerd dat dat kan. 
Zijn in de toekomst nog akoestische aanpassingen in en om het gebouw 
mogelijk? Mocht naderhand meer geluid gemeten worden dan nu 
verwacht, dan zal opnieuw gekeken worden naar geluidsmaatregelen. 



 

Zijn maatregelen als driedubbel glas meegenomen in de plannen? Er is 
niet gevraagd en dus niet gekeken naar maatregelen in woningen, alleen 
naar maatregelen in de school. Is de geluidsoverlast bij de Emmaschool 
erger dan bij andere scholen? Deze vraag is niet te beantwoorden op dit 
moment. Hoeveel omwonenden denken last te krijgen van de nieuwe 
school? Dhr Mann: drie woningen, die op 15 m. afstand van de school 
staan. Wat gebeurt er wanneer het aantal leerlingen wordt 
overschreden? Dat gaat niet gebeuren volgens wethouder en dhr. Van 
Brecht. 

Toezeggingen college  
 

Aanbevelingen per 
fractie verdere 
procedure 

VVD – Het liefst direct besluiten 
D66 – Het liefst direct besluiten 
CDA – Noodzaak verhuizing duidelijk. Goed overleg houden met buurt. 
Hoopt op goede toekomst kinderen en buurt 
PvdA – Goede afweging. Niet meer vertragen. 
GL – Te veel tijd gekost. Zo snel mogelijk nieuwe school openen. 
HvBNM – Twijfels bij plan. Bespreken in de fractie. Daarna 
meningsvormend behandelen. 
50PLUS – Te veel tijd gekost. Zo snel mogelijk nieuwe school openen. 
Gewoon GooiseMeren – Naar meningsvormend. Bespreken in de fractie. 
Nu nog geen standpunt. 

 


