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Langs deze weg wil ik mijn zorgen uiten over de plannen van de gemeente Beemster om
naast 2 locaties in de Nieuwe Tuinderij Oost ook een schoolgebouw op het schoolplein in
overurteging te nemen.
lk deel een hoop zorgen die door de gemeente worden aangedragen. De reden dat ik me
heb aangemeld voor de Klankbordgroep rondom dit thema. Want idd de oversteek is
o noverzi chte ij k, het bo uwve rkeer gevaa rl ijk.
I

Maar ik denk dat er veel meer aspecten zijn waar rekening mee gehouden moet worden en
dat de school, ouders en gemeente samen kunnen zorgdragen voor de veiligheid van de
kinderen.

Toen ik mijn oudste dochter 5 jaar geleden inschreef op De Bloeiende Perelaar zag de
school er heel anders uit. Er was een bibliotheek, een computerlokaal, handenarbeidlokaal,
en de aula was een plek waar je samen kwam en creativiteit mocht uitten. Superfijn zo'n
gebouw waar je je kunt terugtrekken als je dat wil of nodig hebt. Waar je met je eigen clubje
een voorstelling kunt voorbereiden. Waar kinderen die niet zijn opgewassen tegen drukte,
zich misschien niet zo goed kunnen concentreren de begeleiding kunnen krijgen die ze nodig
hebben.
Nu zijn alle klassen vol, mijn dochter zat vorig jaar met 37 kinderen in een klas en de aula is
de plek waar je computerles krijgt, waar je apart zit met de voorleesmoeder én waar tijdens
die lessen groep 6 naar gymmen gaat, de kleuters computerles krijgen en de conciërge ook
nog zijn werk moet doen.

Dat er wat ruimte bij moet is gelukkig dan ook niet het punt. Dat het overvol is, lijkt toch niet
helemaal door te dringen. Een schoolgebouw op het schoolplein neemt niet alleen ruimte in
op het schoolplein, maar ook in het huidige schoolgebouw. Want de kinderen uit de
noodlokalen zullen gebruik gaan maken van de aula en de bibliotheek en ook van de
gymzaal.
Dan de ruimte om de school. We hebben nu al ouders die hun auto parkeren op de stoep.
Met een kindenvagen of rolstoel erg vervelend. Handhaving rijdt ondertussen af en aan om
boetes te schrijven aan ouders die foutparkeren. Begrijpelijk, maar wat moet je anders? Niet
alleen de leerlingen en ouders behorende bij de Bloeiende Perelaar maken gebruik van de
parkeerplaatsen ook de docenten en de ouders van de kinderen die naar de kinderopvang
en de peuterspeelzaal gaan.'s Middags bij het halen komt daar verkeer van de
buurtvereniging bij. De judoka met zijn spullen, de voorbereidingen van een leuke activiteit of
een voor een feest.

Vragen die bij mijopkomen:
Hoe moeten de hulpdiensten tussen 800 en 900 en tussen 1330 en 1430 daar nou ook nog
bij?
Hoe speelje én voetbal én paardje én oefen je een nieuw tiktokdansje tussen 2 zandbakken
een klimrek, tafeltennistafel en duikelrek?

Veel belangrijker hoe houd je als docent overzicht op zo'n vol plein. Als ouder vind ik het een
heel vervelend idee dat mijn kind moet spelen in zo'n krappe ruimte.

Kortom, de ruimte ín de school, óp het schoolplein én rondom het schoolgebouw, de
kinderopvang en het buurthuis is te krap. Huisvesting op een andere lokatie is echt
noodzakelijk.

Ook met de huidige coronacrisis in het achterhoofd blijkt eens te mee te meer hoe belangrijk
ruimte is.
Daarbij stel ik mijn vraagtekens bij het verkeersonderzoek. Wat was eigenlijk de
onderzoeksvraag? De zorgen voor de onveilige oversteek delen denk ik alle ouders. Maar
als er straks een nieuwe wijk staat, moeten de ouders van die kinderen toch ook de
oversteek maken? De periode waarin het onderzoek is uitgevoerd lijkt me ook uiterst
ongelukkig. Corona en de sluiting van de Dirk Dekkerstraat lijken mij een vertekend beeld te
geven van de werkelijke verkeerssituatie.

lk hoop dat mijn mail u voldoende argumenten biedt om nog eens na te denken over de plek
van een nieuw tijdelijk schoolgebouw.
Met vriendelijke groet,

Christel Duijs
Moedervan Lou 7 en Yve
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