
 
 
 

Aan het college van burgemeester en wethouders  

en de gemeenteraad, 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

In het kader van de totstandkoming van de tijdelijke huisvesting / dependance uitbreiding 

Bloeiende Perelaar heeft er afgelopen donderdag (7 januari 2021) een eerste sessie 

plaatsgevonden waarin gesproken is over de verkeersproblematiek rondom de Bloeiende 

Perelaar (‘werkgroep Verkeer’). 

 

Vanuit de intrinsieke overtuiging dat de best mogelijke oplossing voor de ontstane situatie 

nagestreefd moet worden hebben wij vanuit GoedeSchoolZOB met meerdere personen aan 

de sessie deelgenomen. Verder waren er vijf andere deelnemers buiten de 

vertegenwoordigers vanuit de gemeente, school, buurthuis en kinderopvang als deelnemers 

aanwezig. 

 

Tijdens de genoemde sessie zijn wij tegen grote teleurstellingen aangelopen. Met enorme 

verbazing hebben we wederom moeten constateren dat (zonder uitputtend te kunnen zijn): 

Uitgangspunten in het verkeersonderzoek (versie nov. 2020) grotendeels niet kloppen, niet 

volledig zijn en sterk interpreteerbaar zijn; Er op geen enkele wijze wordt aangetoond waar 

het verkeersonderzoek en de daarin opgenomen aanbevelingen op gebaseerd zijn; Er niks 

gedaan is met de waardevolle aanbevelingen die wij, als ouders/omwonende en 

vertegenwoordigers van vele tientallen gezinnen (184 aanmeldingen), naar aanleiding van 

het vorige verkeersonderzoek (feb. 2020) hebben aangedragen. Aanbevelingen waar de 

gemeente in een eerder stadium van heeft aangegeven dat ze die in het onderzoek zouden 

verbeteren en waarvan is aangegeven dat die gebruikt zouden worden bij de totstandkoming 

van het nieuwe onderzoek. Niks van onze aanbevelingen is terug te vinden en daarmee 

toont de gemeente wederom aan op geen enkele wijze iets te doen met de inbreng van deze 

ouders/omwonenden. 

Ook is ons niet de kans geboden om actief bij te dragen aan de totstandkoming van het 

verkeersonderzoek van nov. 2020, dit terwijl ons dat op 29-09-2020 wel is toegezegd door 

de wethouder, mevrouw Zeeman; Wij hebben tijdens de sessie duidelijk aangegeven dat het 

geen zin heeft om de werkgroep van start te laten gaan als de basis (o.a. bovenstaande 

punten) niet op orde is, (geanonimiseerd), omgevingsmanager gemeente, bevestigde dit 

door aan te geven dat er een uitgebreide en heldere onderbouwing beschikbaar moet zijn 

waarop de afstemming kan plaatsvinden; Vreemd genoeg was er in de meeting geen tijd (!) 

om uitgebreid op het verkeersonderzoek in te gaan. Ondanks de vele vragen vanuit 

omwonenden wilde de gemeente door naar het volgende agendapunt, en werden we 

gevraagd om met oplossingen te komen voor de verkeerssituatie. 

In het overleg zijn de bovenstaande bevindingen met alle aanwezigen gedeeld en ondanks 

dat er vanuit verschillende deelnemers bevestigend werd gereageerd is het niet gelukt om 

afspraken te maken hoe deze knelpunten opgelost kunnen worden. De gemeente wilde 

‘gewoon’ verder. 

 

De ervaring van afgelopen donderdag sterkt ons in de overtuiging dat de gemeente het 

algemeen belang niet voorop stelt, doet aan ‘schijn’  

participatie en vooringenomen is over het te behalen eindresultaat en dus haar plannen 

‘erdoor drukt’. 
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Op basis van onze ervaring van afgelopen donderdag hebben wij besloten om niet meer aan 

de werkgroep Verkeer deel te nemen Wij waren, zijn en blijven beschikbaar om in 

gezamenlijkheid te werken aan een goed plan, maar daar werden en worden wij wederom 

door de gemeente niet toe in staat gesteld. 

 

Via deze weg willen wij nogmaals aangeven dat wij kunnen en willen helpen om de 

genoemde ‘basis’ op orde te brengen. Dus goede en heldere uitgangspunten, mede op basis 

van uitgebreid onderzoek op locatie.  

Professionele participatie waarbij de betrokkenheid van de omwonenden, ouders en overige 

belanghebbenden voorop staat en waar aantoonbaar wordt aangegeven hoe met alle 

belangen en inzichten wordt omgegaan. Openheid van zaken is noodzakelijk om de 

weerstand om te zetten in enthousiasme en steun. Steun voor misschien wel een heel ander 

plan, maar met een beter eindresultaat; namelijk het toevoegen van een (school) faciliteit 

waar een overgrote meerderheid van omwonenden en ouders zich in kunnen vinden en een 

goede school in een veilige omgeving te waarborgen is. 

 

Wij gaan graag opnieuw met u en de politiek in gesprek om het bovenstaande gerealiseerd 

te krijgen, iets dat in onze ogen nog steeds realistisch is. 

 

In afwachting van uw reactie verblijven wij. 

 

Met vriendelijke groet, 

GoedeSchoolZOB 

 


