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Verdilaan 12 (later aangesloten) 
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Verdilaan 11 

  

Verslag 13 april 

 Martin Langejan woont op Verdilaan 19 i.p.v. 9. Aangepast in dit verslag. 

 Hoe wordt de rest van de buurt geïnformeerd over deze bijeenkomsten? Afgesproken 

dat er vanuit de gemeente een brief wordt gestuurd met de informatie dat de 

bijeenkomsten van de klankbordgroep zijn gestart en dat de verslagen van deze 

bijeenkomsten op de website van de Wilhelminaschool worden gepubliceerd.  

Mensen die niet digitaal vaardig zijn of liever op een andere manier geïnformeerd 

willen worden kunnen zich wenden tot de leden van de klankbordgroep. Alle leden 

die vandaag aanwezig zijn gaan akkoord met het delen van hun gegevens in de brief. 

De leden die vandaag niet aanwezig zijn zal de gemeente per mail vragen om 

toestemming.  

 De presentatie over het spraakmakend kindcentrum wordt gedeeld op de website 

van de Wilhelminaschool. 

 Het volgende overleg is op een dinsdag in juni, welke datum wordt zo snel mogelijk 

gecommuniceerd naar de leden. We hopen op een fysieke bijeenkomst (en taart van 

Hannie Steenblik). Lukt dit niet dan blijft het digitaal. 

 

Vragen 

 Is er nog ruimte voor groei van de school?  

 Het doel is om flexibiliteit in te brengen in het gebouw zodat je iets groter, 

maar ook iets kleiner kunt worden.  

 Hoeveel kinderen komen op de school?  

 We gaan uit van 300 leerlingen, 1 groep (16 kinderen) kinderdagopvang, 2 

groepen (32 kinderen) peuteropvang en buitenschoolse opvang. 

 Krijgen wij de bouwtekening te zien?  

 Ja, en we nemen de klankbordgroep graag al mee in een eerder stadium. In 

de bijeenkomst van september laten we een eerste schetsontwerp zien. 

 Wordt er rekening gehouden met de tijden waarom gesloopt/gebouwd gaat worden?  



 

 

 Met alle partijen (sloop en bouw) zullen werkafspraken gemaakt worden en 

daarbij is de input van de klankbordgroep welkom. We houden rekening met 

weekenden.                  

 De groenstrook aan de kant van het fietsenhok, waar is die op de tekening?  

 Op de tekening is deze in het lichtgroen aangegeven. 

 Hoe hoog is een schoollokaal? 

 Voor het nieuwe gebouw voor de Wilhelminaschool is deze vraag nog niet te 

beantwoorden. 

 

Suggesties voor het ontwerp 

 Ontwerp een gebouw dat past in de omgeving, laat het bij voorkeur wegvallen in de 

omgeving, ook qua kleuren en hoogte. 

 10 meter is wel erg hoog, mag het iets lager? 

 Reactie; het bestemmingsplan van de gemeente laat een gebouw van 

maximaal 10 meter hoog toe. Hoe hoog het kindcentrum wordt, is nog niet 

besloten. Wat wel duidelijk is dat het een gebouw van deels twee lagen 

wordt.  

 Hou rekening met geluidsoverlast. Dit geldt vooral voor het geluid van de kinderen 

van Twinkel, minder voor het geluid tijdens de schooltijden.  

 Hou rekening met de plaats van de tweede verdieping ihkv privacy. Hoe verder weg 

van de woningen, hoe beter.  

 Laat het bouwverkeer niet door de Verdilaan rijden. De straat is niet breed genoeg.  

 Denk bij het plaatsen van de hoofdingang aan wat dit betekent voor de 

verkeersstromen. 

 Behoud het groen zoveel mogelijk.  

 Bouw een U vorm, waar de kinderen middenin spelen, op die manier heb je het 

minste geluidsoverlast. 

 Bouw het gebouw zo dat het geluid van het plein door het gebouw gedempt wordt. 

Plaats wellicht geluidsschermen. 

 


