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Beknopte weergave
Weth. Adriani geeft aan dat het voorstel vrijwel gelijk is aan het voorstel zoals in oktober 2013 is
besproken. Alleen de link met de Amersfoortsestraatweg is eruit aangezien dat nu een apart
voorstel is.
Dhr. Schaap geeft weer hoe het traject is gelopen en geeft aan dat de leden van de vereniging
vrijwel unaniem voor dit plan hebben gestemd. Daarbij 2 kanttekeningen: groen- en
beeldkwaliteitsplan (zichtlijnen en uitstraling van de wijk) en de verkeersafwikkeling, kiss-andride-strook. Zij willen graag verder praten met de gemeente om tot verdere ontwikkeling te
komen. Daarnaast zien zij graag een tijdpad waarin voldoende ruimte voor besluitvorming is.
Tenslotte nemen zij afstand van de verwijzing in het voorstel dat Mooi Rembrandtpark geen
sociale woningbouw zou willen in de wijk. Vragen zich af waar dit stigma op gebaseerd is.
Mw. Nanninga heeft aanvulling op het punt verkeersafwikkeling. Fiets- en scooterverkeer zal bij
uitvoering van de plannen toenemen en zij maken zich zorgen over de verkeersveiligheid, m.n.
vanwege de vermenging van snel en langzaam verkeer. Vragen naar uitgangspunten en
doelstellingen van het verkeersplan. Zijn er alternatieven voor het parkeren; de huidige
parkeerlocaties voldoen ook? (Albert Heijn, Sportvelden).
Mw. Van der Vliet geeft aan blij te zijn dat de centralisatie van de Godelindeschool in het plan
gehandhaafd is. Delen zorgen over verkeersafwikkeling maar gaan ervan uit dat hier gezamenlijk
tot een goede oplossing gekomen zal worden.
Dhr Vroom vraagt naar concrete punten ter verbetering op groen en parkeren. Is er een
beschreven alternatief wat wel voorkeur heeft?
Dhr Schaap benadrukt de verkeersaanzuigende werking van het huidige voorstel en onvoldoende
aandacht voor ontsluiting van de straten achter de scholen. De alternatieven zijn te theoretisch,
er zit geen beter alternatief bij. Mw. Nanninga benadrukt dat in alle alternatieven de vermenging
blijft en daarom niet beter zijn.
Mw. Jordaan vraagt naar verschillen in leerlingaantallen nu en prognose; en heeft dhr Schaap
zich gerealiseerd dat centralisatie meer verkeer betekent? Mw. Vd Vliet geeft aan dat de
prognoses van vorig jaar zijn. Dhr. Schaap geeft aan dat nu ook de jongere leerlingen in de wijk
naar school gaan, de beginnende verkeersdeelnemers. Ook nu is het een belangrijk
aandachtspunt, met of zonder unilocatie.
Dhr Voskuil vraagt of parkeren aan Amersfoortsestraatweg niet tot verkeersbewegingen naar de
school leidt. Vraagt ook naar besparingen i.v.m. de unilocatie.
Dhr. Schaap geeft aan dat de meeste kinderen uit de wijk komen. Omwonenden mogen geen last
hebben van uitbreiding van de school, waar het veiligheid betreft.
Dhr. Peters geeft aan dat het budget voor de school bij de school blijft en dat geld kan beter
benut worden (lagere kosten).
Mw. Sanderse vraagt hoeveel leerlingen verwacht worden. Mw. Vd Vliet geeft aan dat vooralsnog
van daling geen sprake lijkt; ook de komende jaren lijkt 600 een te lage schatting. Dhr. Schaap
zou het op prijs stellen als de Godelindeschool een auto-ontmoedigend beleid zou voeren.
Vragen aan college:
OV: in hoeverre wordt het verkeersdeel vastgesteld met dit voorstel, is er nog ruimte in
vervolgtraject? Vraagt naar onderbouwing en weging van alternatieven. Wat is lange
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termijnbeeld van leerlingenprognoses?
PS: waarom moet Wellant op deze locatie blijven (zie eerder rapport Rekenruimte). Is er toch
nog verwevenheid in de projecten waar er over sociale woningbouw wordt gesproken (pag. 8)?
MS: wordt rekening gehouden met mogelijke aantal leerlingen (aantal lokalen)? Wordt de wens
sociale woningbouw een lange termijn wens?
LV: vragen naar uitkomsten zitting geschil mbt Wellant. Vraagt naar woningtypes, kaders
daarvoor en te realiseren woonruimte.
Waarom heeft de alliantie de eis uit vorige plan laten vallen?
NJ: wie is verantwoordelijk voor spelen op het plein buiten schooltijden? Zijn er opties voor zowel
buitenschoolse opvang als voor kinderopvang in Unilocatie?
Beantwoording wethouders:
Weth de Vries-Kempes: gebied is 30km zone waarvoor speciale regels gelden. Verkeersveiligheid
staat in dit project hoog op de agenda. Het voorgestelde plan past beste bij de richting die met
bewoners ontwikkeld moet worden, het is een uitgangspunt om naar definitief plan te komen.
Overigens is wel gebleken dat het met name wijkbewoners zijn die zelf van de auto gebruik
maken.
Mw. Derksen: het integraal huisvestingsplan gaat uit van 600, maar de (verkeers)berekeningen
zijn gemaakt op basis van huidige gemiddelden (700 leerlingen).
Dhr. van den Boogaard licht toe waarvoor het kort geding speelt. In het slechtste geval is er een
financieel probleem. Het zou kunnen dat Wellant niet kan verhuizen (wordt overigens niet
ingeschat). Wethouder Adriani geeft aan dat hier niet van uitgegaan wordt, dan zal uiteraard
bezien worden hoe dit van invloed is op de ontwikkelingen in dit project.
Dhr. Vos geeft aan dat in het vorige plan een koppeling zat. Die is er nu niet omdat Alliantie geen
zekerheid kan geven dat de sociale woningen er gaan komen gezien het traject dat de gemeente
nu ingaat. Dat is niet de voorkeur van de Alliantie; zij zullen zich wel inspannen om alsnog de
sociale woningbouw te realiseren. Zij hebben een maatschappelijke functie om gezien de
grondpositie woningen te realiseren.
Weth. Adriani: aantallen leerlingen lopen niet heel hard terug. De verwachte daling is nu niet in
2012 maar 2014 voorzien.
De vraag over 2 scholen in rapport Rekenruimte komt wethouder op terug. Voor het Wellant is
overigens geen andere geschikte locatie (gezien benodigde ruimte).
De wens om te komen tot de sociale woningen blijft overeind; die wens is verwoord tot ‘in eerste
instantie’ aan Amersfoortsestraatweg. Maar na opstellen visie zou het ook elders kunnen, al
verwacht hij dat niet. Maar hij wil dat niet uitsluiten. De verdeling van de woningtypes is al
schriftelijk beantwoord op eerder moment.
Er wordt wel degelijk aan kinderopvang gedacht; die lokalen zijn er nu ook al voor beschikbaar
(die vallen buiten de 24 lokalen).
Spelen tijdens schooltijd is onder verantwoordelijkheid van de school; daarbuiten is het goed als
gemeente met school een convenant sluit. Als de kwaliteit / onderhoud van de speeltoestellen
niet goed is kan aansprakelijkheidsstelling volgen. Maar afsluiten is ongewenst.
PS: Kunnen aantallen woningen geschrapt worden? Wethouder geeft aan dat de ambitie er nog
steeds is en daarom staat het genoemd.
Mw. Sanderse geeft aan moeite te hebben met dit gesplitste traject, de (sociale) woningen, het
verkeer. Voorstel kan wel naar meningsvorming.
Dhr. Voskuil geeft aan niet enthousiast te zijn, zie ook het CDA. Mag terug naar tekentafel.
Mw. Jordaan vindt verkeersproblematiek belangrijk punt, wil er wel over debatteren.
Dhr. Vroom wil voorkomen dat er nu zaken worden vastgelegd die later nog aangepast zouden
moeten kunnen (bv verkeer); dat is het enige voorbehoud.
Dhr. Straver geeft aan zeer kritisch te zijn maar het kan wel naar de meningsvormende
vergadering.
Samenvatting door de
Voorzitter
Openstaande
vragen
Toezeggingen
Conclusie

Dank voor inbreng van aanwezigen.
Wethouder komt terug op rapport Rekenruimte irt positie 2
scholen (lees: Wellantcollege) in de wijk.

Voorstel gaat naar meningsvormende raad van 29 januari a.s.
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