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Werkgroep omgeving IKC Zevensprong 

 

Datum overleg : donderdag 16 december 2021 

Tijd : 19.00 uur  

Locatie bespreking : Gemeentehuis    

Aanwezig : Nelleke (WG), Theo (WG), Jan (WG), Daan (WG), Sander (WG), Josette (WG), 
Geert (Best), Wilco (Best), Sebastiaan (Best), Mark (Best), Ruud (Best), 
Marjolein (Korein), Sofie (Zevensprong), Melanie (BSO) 

Afwezig : Lucy (WG) 

 

Dit is een verslag van de besproken punten bij het tweede werkgroep overleg inrichting omgeving IKC 
Zevensprong, vertegenwoordigd door afvaardiging van omwonenden, gemeente, Zevensprong, Korein en BSO. 

01 Algemeen Actie 

 Verslag van vorige bijeenkomst gemeente is onduidelijk. Wordt aan de hand van ons verslag 
over dezelfde bijeenkomst geredigeerd. 

Best 

 Nieuwsbrief over voortgang moet eerder worden verzonden. De informatie in nieuwsbrief 
nummer 1 was al achterhaald voordat deze werd verzonden. 

Best 

 Presentatie van vorige bijeenkomst moet nog via Teams worden gedeeld.  Best 

 Er wordt afgesproken om nieuwsbrief voortaan sneller te versturen.  

 Aan het einde van het overleg wordt nagelopen wat is afgesproken (in verslag verwerkt).  

 Aan de hand van een ‘ontwerp schoolplein’ worden verdere de volgende zaken besproken.  

 

02 Projectkaders Actie 

 Omgevingscheck/vergunningen: ambtenaar die deze informatie moet verstrekken is op 
vakantie en pas 20 december terug. Wel al hier en daar gepolst en er is bevestigd dat bij het 
indienen van de vergunningsaanvraag getoetst wordt op luchtkwaliteit e.d. BO krijgt dit nog 
schriftelijk bevestigd vanuit de gemeente. 

 
 
Best 

 Vernieuwbouw zit nog in de schetsfase. Veel is nog niet duidelijk. Sofie meldt dat sportveld 
voornamelijk wordt gebruikt door midden- en bovenbouw. ‘Voorkant’ school is voor KDV en 
onderbouw. Er zijn gescheiden pauzes. BSO zal ook veel buitenspelen (ook na half 3). Zal veel 
groen worden gebruikt, omdat dat ook geluiddempend werkt. Hek: daar is men nog niet over 
uit. Glijbaan: architect is al met wat slimme ideeën gekomen zodat glijbaan buiten schooltijd 
niet kan worden gebruikt door bv. hangjongeren. Buitenlokaal: er komt er één, het idee van een 
tweede aan de andere kant is verworpen. Buitenlokaal wordt vnl. gebruikt als 
handvaardigheidslokaal / groenlab, ook door BSO. Schoolplein: mogelijk moestuin en kippen 
(wordt op andere scholen al toegepast). 

 

 

03 IKC toelichting Actie 

 Wat is het oppervlakte aan daadwerkelijk te gebruiken schoolplein? Er moet namelijk, zoals het 
er nu voorstaat: 12 parkeerplaatsen, fietsenstalling (voor zowel leerlingen (200) als personeel 
(15) van 1,5m² per fiets), moestuin enz. op het schoolplein worden gerealiseerd én er is een 
normering van 3m² buitenruimte per leerling + een gelijk aantal m² (3) bruto oppervlakte 
speelruimte voor aanwezig kind voor KDV en naschoolse opvang. Eerder is aangegeven dat 
hieraan ruimschoots kan worden voldaan. WG trekt dat in twijfel. Gemeente gaat oppervlakte 
berekenen van te gebruiken ruimte van schoolplein.  

 
 
 
 
 
WG/ Best 

 Sofie geeft globaal aan dat er ong. 125 lln. buiten spelen tussen 10.00-10.30 uur en tussen 
12.00-12.45 uur (telkens 2 groepen van 15 minuten). Daarnaast zijn er 15-20 lln. BSO vanaf 
15.20 tot 17.30 uur mogelijk op het schoolplein of daarbuiten aan het spelen.  
De gymzaal is de primaire locatie voor gymlessen en af en toe/incidenteel zal er gebruik 
gemaakt gaan worden van het voetbalveldje. 
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 Het buiten les krijgen is minder uitbundig dan het speelkwartier en daarom minder geluid 
geven. 

 

 

04 Verkeer/ parkeren/ groen Actie 

 Parkeeronderzoek: heeft plaatsgevonden (2 dagen op di.+do. in eerste of tweede week van 
december; resultaten zijn net ontvangen en nog niet in detail bekeken door verkeerskundige. 
Wat wel al gezegd kan worden: 

 

 - Er is met name drukte tijdens het halen.  

 - Kiss & ride is voor 80% bezet (85% wordt als ‘vol’ gezien).  

 - Brengen in de ochtend geeft 70% bezetting.  

 - Structurele bezetting van parkeerplekken bij de kiss & ride is 4 auto’s.  

 Er wordt door de wijk opgemerkt dat er ook 2 laadpalen voor elektrische auto’s zijn waarvan de 
plekken dus niet continu bezet zijn, en dat er rekening zal moeten worden gehouden met een 
miva (minder valide) parkeerplek. 

 

 Sebastiaan gaat parkeerplekken binnen straal van 150 meter (nieuwe nota parkeernorm) 
omrekenen. Daan geeft aan dat zijn berekening anders is en hij maar op 7 extra 
parkeerplekken komt. Hij deelt zijn berekening met Sebastiaan. 

 
 
WG/ Best 

 Parkeeronderzoek wordt gedeeld als deze definitief is, nu nog concept. Dit zal uiterlijk 26 
januari zijn, vóór de volgende bijeenkomst. 

 
Best 

 Theo merkt op dat het toch niet zo kan zijn dat er sec naar regelgeving en normen wordt 
gekeken, maar dat ook leefbaarheid en woongenot van omwonenden moet worden 
meegenomen. Dit naar aanleiding van het feit dat nu aan de Haktol een aantal extra 
parkeerplekken is ingetekend en dat aanleg van parkeerplaatsen automatisch uitnodigt tot 
extra verkeersbewegingen.  

 
 
 
 

 Kiss & ride: bekeken zal worden of het leggen van de parkeerplekken in visgraat meer ruimte 
oplevert én zorgt voor een veiligere omgeving. Daarnaast zou de breedte moeten worden 
versmald zodat dubbel parkeren niet meer mogelijk is. Is er dan nog voldoende uitrijruimte? 
Wilco merkt op dat ook bij deze veranderingen moet worden gekeken of bomen dit zullen 
overleven (wortelbeschadiging). Andere plannen zijn een voetpad maken langs het hekwerk 
van de school zodat lln. en ouders daar veilig kunnen lopen. Dan zouden twee platanen 
moeten verdwijnen, maar zouden er twee andere bomen voor in de plaats terug komen. Ook 
zouden twee parkeerplekken parallel aan De Zevensprong kunnen verdwijnen om daar groen 
neer te leggen. 

 
 
 
Best 

 In het algemeen zal naar optimalisering van de ‘parkeerkoffer’ (kiss & ride) worden gekeken. Best 

 Parkeren langs Landveroveren mogelijk? Er is een plan voor getekend, maar dat is ook weer 
verworpen (door gemeente) vanwege de grootte hoeveelheid steen en teveel opoffering van 
groen. E.e.a. is afhankelijk van uitkomst onderzoek wat er extra aan parkeren moet komen. 
Tekening wordt wel gedeeld met de wijk. 

 
 
Best 

 Wens blijft bestaan vanuit de wijk om de verkeersdruk van de woonerven af te halen. De ruimte 
die er is om af te wijken van beleid blijft open. 

 

 Fietsenstalling: niet op de plek zoals door wijk gesuggereerd (tegenover Het Speelheiderhof), 
want geen toezicht en mogelijk fietsendiefstal of vernieling. 

 

 Tussen fietspad (bij Haasje Over) en grens school zit 7.5 meter breedte.  

 Fietsenstalling Haasje Over (zoals getoond tijdens bijeenkomst) opschuiven/verplaatsen, zo’n 
10-15 fietsparkeerplekken richting Speelheiderhof zal worden onderzocht (zo ook deze 
eventueel te laten vervallen). Door dit te doen zou tegemoet gekomen worden aan de wens 
van bewoners van Haasje Over zodat ze niet op geparkeerde fietsen uitkijken. Op zich lijkt de 
WG deze plek wel geschikt, mits goed uitgewerkt. Gemeente neemt dit mee. 

 
 
 
Best 

 Gemeente stelt een dwarsprofiel (tekening) op om te laten zien wat het effect is (ontwerp) van 
fietsparkeren aan Haasje Over. 

 
Best 

 Het aantal fietsparkeren staat nu op 250. Dit wordt mogelijk 200 of zelfs 180.  

 Ook wordt nagedacht over een groene afscheiding (laag hekwerk met hedera) vanwege het 
uitzicht van bewoners van Haasje Over. Gemeente neemt dit mee. 

 
Best 

 Het geopperde idee van ‘sluisjes’ (hekwerkjes) zodat lln. niet meteen het fietspad opgaan vindt 
de gemeente een goed idee. Gemeente bekijkt dit.  

Best 

 Bankjes tussen school en voetbalveldje: wordt verworpen na argumenten van de wijk en door 
ervaringen van de wijk in het verleden (nodigt hangjongeren uit). Gemeente/ Zevensprong 
neemt dit mee in verdere uitwerking. 

 
Best/ 
7sprong 
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 Rechtse stoep bij Landveroveren vervangen door groen – als compensatie van groen indien dit 
dient te worden terug gebracht (dus alleen stoep aan de kant van het hondentoilet). Niet 
iedereen vindt dat een goed idee, maar wijk kan dit later voorleggen aan wijkbewoners, 
tezamen met andere opties waarover consensus moet komen.  

 
 
 
WG 

 Gemeente/school gaat inventariseren hoe het buitenlokaal kan worden afgesloten zodat 
hangjongeren hiervan geen gebruik kunnen maken. 

7sprong/ 
Best 

 Sofie geeft aan dat er op het schoolplein bomen zullen worden gesnoeid op 6 januari. Dat heeft 
niets te maken met de vernieuwbouw, maar is hoognodig onderhoud omdat er al jaren niets 
aan de bomen is gebeurd. Bewonersoverleg zal dit communiceren in de nieuwsbrief die 
volgende week wordt verstuurd zodat er geen onnodige onrust zal ontstaan in de wijk. 

 
 
WG 

 Gemeente wil dat de aannemer december 2022/januari 2023 start. WG (Daan) vindt dit redelijk 
krap overkomen. Bottleneck kan vleermuisonderzoek zijn en de levertijden van materialen. 
Advies WG is eerst zicht op uitvoeringsdatum alvorens te verhuizen. Het zou zonde zijn als 
school een (half) jaar leeg staat en ouders naar Wilhelminadorp moeten terwijl dat niet had 
gehoeven. WG verzoekt de gemeente en Zevensprong pas te beginnen met verplaatsen van 
school als er zicht is op uitvoering en niet op basis van beoogde (ambitieuze) planning. Of in 
elk geval dit goed af te wegen. Verhuizen kan op verschillende momenten (start schooljaar, na 
kerst). 

 

  

 

Volgende bijeenkomst: donderdag 3 februari 2022 om 19.00u op gemeentehuis. 


