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MOTIE

vreemd aan de orde van de dag

Raadsvergadering van 17 december 2019

Behorende bij agendapunt: "L

Ondenruerp: Zoekgebied semi permanente huisvesting obs De Bloeiende
Perelaar en Forte Kinderopvang

De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 17 december 2019

Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018

Ovenuegende dat:
1. Conform de toezegging het tijdelijk gebruik van de noodlokalen van obs De

Bloeiende Perelaar binnenkort wordt beëindigd.
2. ln mei 2019 bü brief met kenmerk 1477683 door het college is besloten om een semi

permanente huisvesting te realiseren in het gebied De Nieuwe Tuinderij Oost.
3. Het raadsvoorstel van 26 november 20'19 met registratie nr.1488558 melding maakt

van medegebruik van de Stichting CPOW in de te realiseren semi permanente
huisvesting van de obs De Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang.

4. Dit medegebruik een extra ruimtebeslag vraagt op de te realiseren locatie.
5. Hiermee het verzorgingsgebied vergroot en het leerlingenaantal nog verder wordt

uitgebreid.
6. Door de woningbouwontwikkeling in De Nieuwe Tuinderij, de vestiging van de semi

permanente school met het medegebruik van de Stichting CPOW en het vergroten
van het vezorgingsgebied, het aantal verkeersbewegingen sterk toeneemt.

7. De verkeersveiligheid voor leerlingen nabij een drukke verkeersader, de
Purmerenderweg binnen 100 meter, ernstig in het geding komt.

8. Het ruimtebeslag op de woningbouwlocatie De Nieuwe Tuinderij Oost een nog
grotere financiële aderlating betekent door het medegebruik van de Stichting CPOW.

Verzoekt het college:
De zoektocht naar een geschikte locatie voor een semi permanente huisvesting voor
obs De Bloeiende Perelaar, Forte Kinderopvang en de Stichting CPOW uit te breiden
met een extra locatie buiten het zoekgebied De Nieuwe Tuinderij Oost.

En gaat over tot de orde van de dag
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Toelichtinq:
Naast de genoemde overuregingen is de schoolgebondenheid voor leerlingen uit de

verschillende groepen op korte (loop)afstand van huisvesting een groot goed. Daarnaast

maakt het halen en brengen op 2 aparte locaties veel onnodige verkeersbewegingen
van zowel langzaam als overig verkeer. Door vergroting van het verzorgingsgebied als
gevolg van het aantrekken van leerlingen uit omliggende dorpen en stad, met name

voor het geboden protestant christelijk onderwijs, zal het daarmee samenhangende
gemotoriseerd verkeer nog verder gaan toenemen met alle problemen van dien.

De fractie BBP is van mening dat de beoogde voormalige woningbouwlocatie op of nabij

de volkstuinen bereikbaar via het Middenpad een verkeersveilige schoolroute kan

betekenen. De loopafstand tussen de hoofdvestiging van de school en de te realiseren

semi permanente voorziening voor zowel de basisschool als Forte Kinderopvang en de

Stíchting CPOW een bijdrage is aan de functionaliteit van de school en een bijdrage aan

de leefbaarheid in Zuidoostbeemster kan betekenen.
ln de wetenschap dat vestiging van een school nabij een verkeersader (A-7) een afstand

criterium van 300 meter behoeft. ln het onderzoek kan worden meegenomen dat het

hier een tijdelijke huisvesting betreft en daarmee mogelijk verruiming van de geldende

regels kan worden bereikt. Ook kan worden geanticipeerd op verlaging van de
maximum snelheid op de nabijgelegen A-7 van 120 naar 100 KM/ uur medio maart

2020.
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mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst

de heer P.C. de Waal

mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden

de heer H.J. Vinke

de heer L.J.M. Schagen

mevrouw R. M. Langerijs-Groot

de heer N.C.M. de Lange

mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange

de heer G.J.M. Groot

de heer A.N. Commandeur

mevrouw l. L. Bregman-Middelburg

mevrouw M.L. van Boven

de heer M. Bakker
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