
 
 
 
Geachte Raadsleden,  
  
Graag jullie aandacht voor het volgende: 
 
Voor de uitbreiding van De Bloeiende Perelaar heeft de gemeente een verkeersonderzoek (februari 
2020) en een aanvullend onderzoek (november 2020) laten uitvoeren.   
Het onderzoek van februari 2020 was niet bedoeld om de locatie rondom DBP in kaart te brengen, de 
beloofde hertelling rondom DBP heeft vervolgens niet plaatsgevonden en het aanvullende onderzoek 
staat vol met aannames waarvan de onderbouwing ontbreekt.  We hebben het over de veiligheid van 
kinderen voor een periode van 8 jaar. Het is van essentieel belang dat de situatie goed in kaart is 
gebracht en dat we transparant zijn naar elkaar.  Dat is de reden dat ik op 28 december 2020 
bijgaand WOB-verzoek heb ingediend, met de vraag om verantwoording af te leggen voor het 
uitgevoerde onderzoek.  
  
Vervolgens loop ik tegen het volgende aan:  
  

• Op 07 januari 2021 heb ik de bevestiging gekregen dat het verzoek is ontvangen, 
geregistreerd en in behandeling is bij Vastgoed  

• Op 01 februari 2021 wordt medegedeeld dat er niet binnen de termijn van vier weken een 
besluit genomen kan worden op mijn verzoek. Op grond van artikel 6, tweede lid, van de 
Wob verdaagt de gemeente de beslistermijn met vier weken. Dit betekent dat er uiterlijk op 
4 maart een besluit op het verzoek moet zijn genomen.   

• Op 24 februari 2021 wordt medegedeeld dat er is geconstateerd dat er belangen van derden 
zijn en dat de beslistermijn wordt opgeschort met vier weken, tot eind maart.  

• Op 16 maart 2021 wordt medegedeeld dat de beslistermijn niet wordt gehaald omwille van 
de complexiteit en omvang van het verzoek. Naar verwachting kunnen de eerste stukken de 
tweede helft april opgeleverd worden.  

• Op 21 april 2021 wordt medegedeeld dat een gewoon verzoek om informatie, bijvoorbeeld 
in de vorm van feitelijke vragen, geen verzoek in de Zin van de Wob is. Derhalve is op de 
feitelijke vragen het Wob verzoek niet van toepassing.  

• Op 30 april 2021 worden de eerste stukken toegestuurd. Het betreft de openbare 
nieuwsbrief, die op 29 oktober naar alle belanghebbenden is gestuurd. En het aanvullend 
verkeersonderzoek; het document op basis waarvan het Wob verzoek is ingediend.   

  
Kortom: na 4 maanden wachten krijg ik vanuit de gemeente het document toegestuurd op basis 
waarvan het Wob verzoek is ingediend. Data en berekeningen die ten grondslag liggen aan het 
onderzoek ontbreken nog steeds. Wat gaat hier toch mis? Is dit hoe we met de burgers om gaan? En 
waarom duurt het zo lang om openheid van zaken te geven? Het feit dat er na ruim 4 maanden nog 
steeds geen verantwoording afgelegd is, sterkt mij in het gevoel dat de huidige situatie niet klopt.   
 
Ik verzoek de gemeente om binnen de termijn van één week inhoudelijk terug te komen op de 
punten zoals vermeld in bijgaand Wob verzoek. En ik vraag jullie nadrukkelijk om de gemeente ter 
verantwoording te roepen over de huidige gang van zaken. 
 
Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze mail, dan ben ik te bereiken op onderstaand 
telefoonnummer.  
 
Met vriendelijke groet, 
(geanonimiseerd) namens actiecomité GoedeSchool ZOB 

ingekomen en gericht aan de gemeenteraad Beemster: 14 mei 2021 
registratienummer: 1547605 



 

 

Gemeente Beemster 

T.a.v. gemeentesecretaris H.J.C. Welage 

Rijn Middelburgstraat 1 

1462 NV  Middenbeemster 

 

 

Zuidoostbeemster, 28 december 2020 

 

 

Betreft: WOB verzoek inzake onderzoek verkeer (februari 2020) en onderzoek verkeersmaatregelen 

(november 2020) in kader van tijdelijke huisvesting basisschool Zuidoostbeemster.  

 

 

Geachte mevrouw Welage, 

 

Om de verkeerssituatie rondom de Bloeiende Perelaar in kaart te brengen, zijn er door Goudappel 

Coffeng twee onderzoeken uitgevoerd, te weten: onderzoek verkeer (februari 2020) en onderzoek 

verkeersmaatregelen (november 2020). Hierbij dien ik namens actiecomité GoedeschoolZOB een 

verzoek in indachtig de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Ik verzoek u om middels (kopieën van) 

documenten en alle relevante correspondentie inzicht te verschaffen in onderstaande.  

 

Tijdelijke school en kinderopvang Zuidoostbeemster, onderzoek verkeer, Goudappel Coffeng, 

februari 2020. 

 

Graag inzage in: 

- De aanleiding bij de gemeente voor start van het onderzoek.  

- De exacte opdracht zoals die voorafgaand aan het onderzoek door de gemeente aan 

Goudappel Coffeng is gegeven. 

- De onderzoeksvragen, aanpak en opzet bij start van het onderzoek.  

- De exacte datum en reden dat De Bloeiende Perelaar als mogelijke uitbreidingslocatie is 

toegevoegd. En de invloed / gevolgen hiervan op het lopende onderzoek. 

- Alle berekeningen, metingen en prognoses (data en aantallen) waarop de verwachte 

toename (en daarmee impact van de uitbreiding) is berekend.  

 

Uitbreiding basisschool Zuidoostbeemster, onderzoek verkeersmaatregelen, Goudappel Coffeng, 

november 2020. 

Graag inzage in: 

- De aanleiding bij de gemeente voor start van het onderzoek 

- De exacte opdracht zoals die door de gemeente aan Goudappel Coffeng is gegeven. 

- De concrete onderzoeksvragen en de relatie hiervan tot het voorgaande onderzoek (februari 

2020).  

- De gespreksverslagen met omwonenden.  



 

 

- Gegevens waaruit blijkt dat de verkeerssituatie rondom de school op dit moment goed is te 

noemen. Hoofdstuk 1, artikel 1: “zodanig dat er (opnieuw) een goede verkeerssituatie 

ontstaat”. 

- De verhouding in gekozen vervoersmiddelen die gelden voor kinderen die >500 en <2000 van 

school vandaan wonen. Deze informatie ontbreekt in het onderzoek. Bovendien is de bron 

zoals vermeld in het onderzoeksrapport (KPVVdashboard.nl) verouderd en niet meer 

vindbaar. 

- De informatie op basis waarvan de volgende conclusie wordt getrokken: “het onderzoek naar 

geschikte schoollocaties in Zuidoostbeemster is vastgesteld dat de schoolroutes in principe 

goed zijn, door en langs rustige straten.” 

- De onderbouwing waarom er voor de berekening van de toename van het aantal gelijktijdig 

aanwezige auto’s een berekening wordt gemaakt die lager is dan de landelijke kentallen.  

- Het parkeeronderzoek dat de gemeente in 2017 heeft uitgevoerd, waaruit blijkt dat minder 

dan 70% van de parkeerplaatsen bezet is.  

- De observaties en daaruit voortkomende tellingen / resultaten die de gemeente afgelopen 

weken heeft uitgevoerd, waaruit blijkt dat er een aanzienlijk aantal parkeerplaatsen in de 

omgeving van de school beschikbaar zijn.  

- Exacte data, tellingen, berekeningen en prognoses waarop de aannames in het onderzoek op 

zijn gebaseerd. Met in het bijzonder alinea 3.1 en 3.2. Graag ontvangen we daar een 

volledige uitwerking van, zodat concreet wordt waar de volgende aannames op zijn 

gebaseerd; goed bereikbaar, grotendeels, verwachten dat, een aantal, wellicht, naar alle 

waarschijnlijkheid, bij voorkeur, verschillende malen, aanzienlijk aantal, er is ruimte om enige 

aantal op te vangen, maar bij uitbreiding zal het toenemen. 

- Het onderzoek naar de mogelijke wachtplekken waaruit blijkt dat de hoeken van de Hendrik 

Wagemakerstraat hiervoor een juiste plek zijn. Nu en bij uitbreiding van de school met meer 

dan 200 leerlingen. 

- Graag zouden we tevens op basis van een verificatie inzichtelijk willen krijgen in hoeverre de 

voorstellen en adviezen die wij als actiecomité, op basis van het verkeersonderzoek van 

februari 2020 hebben aangedragen, zijn meegenomen / verwerkt of anderzijds tot 

aanpassing / verwerking in het verkeersonderzoek van november hebben geleid.  

 

Gaarne het hierboven gevraagde uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening van deze brief gebundeld 

aan te bieden via info@goedeschoolzob.nl. Tevens verzoeken wij u om een kopie van de leveringen 

te versturen aan . Mochten de originele alleen in analoge versie 

beschikbaar zijn dan gaarne kopieën aanleveren op het onderstaande adres. Bij eventuele kosten 

verzoek ik u mij hiervan vooraf op de hoogte te brengen. U kunt mij telefonisch bereiken op

. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens actiecomité GoedeschoolZOB 

 

 

 

 




