
Verslag inloopavonden  
Huisvesting VO-scholen 
 

Inleiding  

In aanloop naar de commissievergadering Samenleving op 16 september 2020 zijn er drie 

inloopmomenten georganiseerd. Het gemeentelijke projectteam was, samen met wethouder Kees de 

Ruijter en de bestuurders van CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College, tijdens drie 

inloopmomenten bereikbaar voor vragen en suggesties over de toekomst van huisvesting van het 

voortgezet onderwijs. Dit is niet de fase van concrete plannen. Omwonenden en bezoekers konden 

op grote kaarten aangeven wat hun ideeën en aandachtspunten zijn.  

 

Maandag 7 september 17.30-19.30 uur 
 

CSG De Lage Waard, Vijzellaan 

Dinsdag 8 september 16.30 – 18.30 uur CSG De Lage Waard, Burgemeester Keijzerweg  

Donderdag 10 september 17.30 – 19.30 uur Willem de Zwijger College, Van der Palmstraat 

 

Algemeen beeld:  

Bezoekers van de inloopavonden hebben het zeer gewaardeerd dat zij in een vroeg stadium bij de 

plannen betrokken zijn. Er zijn goede gesprekken gesprekken gevoerd en er werden nuttige vragen 

gesteld en aandachtspunten benoemd. Omwonenden hebben aangegeven graag betrokken te willen 

blijven en zodra de eerste schetsen bekend zijn hierover geïnformeerd te willen worden. 

 

Maandag 7 september 2020; 17.30-19.30 uur locatie Vijzellaan (CSG De Lage Waard) 
Aanwezig: Kees de Ruijter, Anneke Nienkemper, Chantal Richter, Evelien Korteland, Simone Maissan, 

Melle van Dijk. Namens de school: Kees Kloet. 

Opkomst: 17 personen. 

 

Ideeën en vragen van omwonenden/bezoekers: 

 Worden de sportvelden opgeofferd? 

 Hoogbouw? Hoe gaat dat in de toekomst? 

 Waarom niet bouwen aan de andere kant van de A15? Daar is veel meer ruimte. 

 Wat is de relatie met de nieuwbouw van het politiebureau. Gaat de school daar op 

aansluiten. 

 Zorgen over fietsdrukte langs de a15 en Vijzellaan. Nu al erg druk en soms 's morgens niet 

door te komen.  

 Zorgen over rondzwervende jeugd en zwerfafval en handel in drugs. 

 Als direct omwonenden willen we heel graag de huidige situatie handhaven. Renovatie of 

uitbreiding prima. Absoluut tegen woningbouw. Zeker tegen hoogbouw. 

 Sportterrein als sportterrein laten. Renovatie of nieuwbouw geen probleem. 

 Aan- en afrijden (kinderen afzetten) nu al te druk (08.00 en 15.30 uur). 

 Sportvelden: welke wordt gebruikt door school en welke voor bouw? 

 



 
 

Dinsdag 8 september 2020; 16.30-18.30 uur locatie Burg. Keijzerweg (CSG Dde Lage 

Waard) 
Aanwezig: Kees de Ruijter, Anneke Nienkemper, Chantal Richter, Evelien Korteland, Simone Maissan, 

Melle van Dijk. Namens de school: Kees Kloet. 

Opkomst: 15 personen. 

 

Ideeën en vragen van omwonenden/ bezoekers 

 Voldoende groen en bomen aan het water langs de Rubensstraat als de locatie Burg. 

Keijzerweg vervangen wordt door woningen. 

 Behoud van het groen. 

 Groenstrook achter Rubensstraat behouden. 

 Verkeersregulatie is een aandachtspunt. 

 Hoe gaat de communicatie verder? Welke middelen worden ingezet om de omwonenden te 

informeren? 

 Is de raadsvergadering van 1 oktober te volgen? 

 Waardering dat de plannen in een vroeg stadium gedeeld worden. 

 Snoeproute leerlingen/ zwerfafval is aandachtspunt.  

 



Donderdag 10 september 2020; 17.30-19.30 uur locatie Van der Palmstraat (Willem de 

Zwijger College) 
Aanwezig: Kees de Ruijter, Anneke Nienkemper, Simone Maissan. Namens de school: Aat van 

Genderen. 

Opkomst: 30 personen. 

 

Ideeën en vragen van omwonenden/ bezoekers 

 Waarom niet het huidige Vondelpark als nieuwbouwlocatie gebruiken en na de realisatie de 

huidige locatie als nieuw Vondelpark inrichten? 

 Benieuwd naar de plannen voor de wijziging laag-/hoogbouw als De Willem verplaatst gaat 

worden naar de oude locatie van De Laaght.  

 Bij de gemeente is reeds geruime tijd geleden een verzoek neergelegd om de stenen 

containers te verwijderen. Deze zorgen voor overlast. Hierover hebben al gesprekken 

plaatsgevonden maar er is nog niets mee gedaan. Graag vervangen door los staande 

containers. 

 Verkeersveiligheid rotonde Rembrandtlaan/Jacob Catslaan als aandachtspunt. 

 Verkeersveiligheid zebrapad Rembrandtlaan tegenover de school. 

 Voorkeur voor een dubbel fietspad aan zuidzijde Rembrandtlaan tussen beide rotondes. 

 Aandacht voor het aantal verkeersbewegingen.  

 Parkeerfaciliteiten en indeling van het parkeerterrein t.o.v. bewoners.  

 Waar komt de nieuwe ingang.  

 Komt er woningbouw aan de Douwes Dekkerlaan en zo ja hoe. 

 

 

 


