
 
 
 
 
 
Aanbiedingsbrief handtekeningenactie TEGEN de dependance op het schoolplein 
 
Zuidoostbeemster, 18 juni 2020  
 
Geachte leden van de raad en het college,  
 
Bij deze bieden wij, bezorgde ouders en omwonenden u meer dan 300 (!) handtekeningen 
aan.  
 
Deze handtekeningen zijn in eerste instantie opgehaald bij de omwonenden in de directe 
omgeving van het schoolplein. En zijn een keihard bewijs dat de claim die wordt gedaan in 
het raadsvoorstel, dat omwonenden niet tegen het schoolplein zijn als locatie voor de 
dependance, naar het rijk der fabelen verwezen kan worden.  
 
Bovendien vrezen niet alleen de direct omwonenden de komst van de dependance om 
redenen die u in de handtekeningenbrief terug kunt lezen. Ook vele bewoners uit andere 
delen van de Zuidoostbeemster met en zonder kinderen op de Bloeiende Perelaar hebben 
hun handtekening gezet onder de oproep om af te zien van het schoolplein als locatie voor 
de dependance.  
 
We vragen u onze bezwaren serieus te nemen en in dat licht een keuze te maken voor een 
van de andere voorgestelde locaties .  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Mede namens de vele bezorgde mensen die hun handtekening onder de brief TEGEN de 
dependance op het schoolplein hebben gezet,  
 
Saskia Sondervan 
 
Omwonende schoolplein en moeder van twee schoolgaande kinderen op de Bloeiende 
Perelaar  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PETITIE TEGEN DEPENDANCE OP HET SCHOOLPLEIN 
 
           
          Zuidoostbeemster, 8 juni 2020 
 
 
Geachte leden van de Raad,  
 
 
Op 23 juni wordt u gevraagd een keuze te maken voor de nieuwe locatie voor de dependance van de Bloeiende 
Perelaar. Het College heeft de voorkeur uitgesproken voor de locatie op het huidige schoolplein van de Bloeiende 
Perelaar. In het raadsvoorstel staat dat de omwonenden van het schoolplein niet tegen deze locatie voor de 
dependance zijn. Een statement waar geen enkele (feitelijke) onderbouwing bij wordt gegeven en waar wij ons als 
direct omwonenden absoluut niet in herkennen. Getuige de handtekeningen onder deze brief van de omwonenden 
van de adressen zoals opgenomen in de bijlage.  
 
Wij zijn TEGEN het schoolplein als locatie voor de dependance om de volgende redenen:  
 

- De komst van de dependance voor nog eens 300 leerlingen voor een periode van maar liefst 15 jaar zorgt 
voor een langdurende onveilige verkeerssituatie tijdens de breng- en haalmomenten. Het extra verkeer zal 
de wijk doen dichtslibben en tot onveilige situaties voor de ouders en kinderen leiden. In de huidige situatie 
is het al spannend genoeg om je als bewoner door het schoolverkeer te manouveren.  

- De infrastructuur rondom de school is niet ingericht op een school voor 600 leerlingen. Er zijn onvoldoende 
parkeerplekken om de piek van brengende en halende ouders fatsoenlijk op te vangen en de ‘sluiproutes’ 
door de smalle straten in de (oude) wijk zullen nog meer belast gaan worden wat tot extra onveiligheid leidt.  

- De komst van de dependance draagt niet bij aan een prettige omgeving voor de jonge leerlingen. Het aantal 
leerlingen wordt verdubbeld, terwijl de beschikbare faciliteiten met grofweg 1/3 krimpen (er wordt immers 
één van de twee schoolpleinen of de voetbalkooi ‘opgeofferd’ voor een extra gebouw). 

- Een dependance voor nog eens 300 leerlingen doet flink afbreuk aan het voorzieningenaanbod voor de 
kinderen en volwassenen in de wijk. Het ‘opgeofferde’ schoolplein en/of de voetbalkooi worden ook buiten 
schooltijden namelijk intensief gebruikt en zijn ons inzien onontbeerlijk voor een dergelijk kinderrijke wijk. 
Het laten inkrimpen van het voorzieningenaanbod terwijl het aantal bewoners toeneemt is in onze ogen een 
onbegrijpelijke keuze.  

- De locatie is veel te klein om een dergelijke hoeveelheid noodlokalen te huisvesten.  
 
We hopen dat u ons geluid net zo serieus neemt als het geluid van de andere belanghebbenden. Ondanks dat we als 
gevolg van de coronamaatregelen ons minder goed kunnen laten horen doordat aanwezigheid op de publieke 
tribune tijdens de raadsvergadering nu niet mogelijk is.  
 
U kunt zich voorstellen dat de conclusie in het raadsvoorstel over de positieve houding van de omwonenden voor de 
optie op het schoolplein ons ten zeerste verbaast. Helemaal in het licht van de verzamelde handtekeningen. Het 
raadsvoorstel en advies heeft tot zeer veel reacties, onrust en vooral verbazing geleid bij de direct omwonenden.  
 
Wij vragen u in dat kader om de overige informatie die aan u als feiten zijn gepresenteerd in het advies niet zo maar 
voor waar aan te nemen. Daarvoor is de impact van uw besluit te groot.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de klankbordgroep 
 
 
Naam:     Adres:     Handtekening: 


