
Mail 15 december 20'19 - de heer en mevrouw De Lange

Beste commissieleden,

INGEKOMEN: 15 december 201 9
REGTSTRATTENUMMER: e 1Ì I 1\

Maandag 9 december 2019 werden bewoners van Purmerenderweg 148 tlm 162 uitgenodigd
door de gemeente, alwaar zij moesten vernemen dat er mogelijk achter hun achtertuinen een

school cq buitenschoolse opvang zou worden gerealiseerd. Dit leidde tot grote commotie en

ongeloof. Wij waren van mening dat er alleen woningbouw zou worden gerealiseerd,
aangezien er een afspraak hierover was met de heer Schotte. In gezamenlijkheid hebben de

bewoners van Purmerenderweg 148 tlm 162 aangegeven dat zij niet tegen woningbouw
zouden ageren, mits er een goede afscheiding zou worden gerealiseerd door de gemeente.
Hier heeft de Beemster Compagnie zichlater aan gecommitteerd.

Toch meent de gemeente nu dat een locatie voor een schoolzou kunnen zijn achter de

bovengenoemde perceelnummers. Buiten het feit dat bovenstaande afspraak niet nagekomen
wordt, vind ik het ook een zeer slecht plan, namelijk verkeerstechnisch gevaarlijk
(kinderverkeer langs bouwverkeer), oversteken op een gevaarlijk kruispunt over de

Purmerenderweg, welke net verrijkt is met een onoverzichtelijke bushalte. Ik vrees ook voor
veel overlast van geluid, verkeer en parkeren van 's morgens 7.00 uur tot's avonds 19.00 uur.
Ook vrees ik voor geluidsoverlast van hangjongeren zoals nu bij het MFC.

Beter zou het zijn als de gemeente wat energie had gestoken in het onderzoeken van
alternatieve locaties die er wel degelijk zijn,in plaats van snelte handelen en de fouten van de

school en de gemeente proberen te verdoezelen. Andere locaties zouden kunnen zijn:

- op het terrein van de Spelemei (negen enkele containers kunnen daar makkelijk staan en

zijn niet te hoog, zeker als de voetbalkooi naar het eilandje wordt verplaatst, de hangjongeren
gaan dan vanzelf mee). Kinderen hoeven dan ook niet heen en weer van Nieuwe tuinderij oost
- kruispunt - 300 meter lopen, als zij moeten gymmen of andere activiteiten hebben die alleen
in het hoofclgebouw zullen plaatsvinden. Parkeren om kinderen te brengen en te halen kan 100

meter verder rechts.

- op het terrein naast voorheen Bleeker aan het Noorderpad. De toegangsweg kan dan ten
noorden van het Noorderpad worden gerealiseerd, naast de plek waar voorheen de

burgemeester heeft gewoond (hij zal het nu niet meer willen tegenhouden). Veranderen van
het bestemmingsplan schijnt in dit geval (semi-permanente school) niet lang te duren.

- land van Jonk. Als familie Jonk niet wil verkopen, wil men misschien wel tüdelük verhuren
(in ruil voor...)

Korlom, als men wat langer/beter had nagedacht, had deze commotie kunnen worden
voorkomen. Mocht men blijven bij het besluit om de school in Nieuwe Tuinderij Oost te
realiseren, zal de volgende stap van de buurt zijn een formeel bezwaar aantekenen en een
juridische weg gaan bewandelen.

Vriendelijke groet,

Koos en Yvonne de Lange
Purmerenderweg I 56 - Zuidoostbeemster


