
Nieuwe buren 
Een verslag van het buurtoverleg op 25 augustus 2021 
 
Op 25 augustus organiseerden we een bijeenkomst in onze nieuwe wijk voor de 
buurtbewoners daar. De verhuizing van onze school betekent immers ook wat voor hen. 
Tijdens deze bijeenkomst vertelden we meer over onze plannen en gingen we met de buren in 
gesprek over hun vragen en zorgen.  
 
Het was goed om te merken dat onze nieuwe buren in het algemeen positief staan tegenover de komst 
van onze school naar hun wijk. Wij willen een buurtschool zijn en goed met de nieuwe buren 
samenwerken. De basis daarvoor is goed! Maar er zijn ook bezwaren en zorgen en de buren hebben die 
eerder ook al geuit. Dat was ook de directe aanleiding voor dit buurtoverleg. 
In de komende maanden gaan we daarom regelmatig met hen in overleg. Daarvoor hebben we een 
klankbordgroep samengesteld, waarin niet alleen enkele buurtbewoners maar ook twee leerkrachten 
en drie ouders (de mr-leden) van onze school zitten. Die klankbordgroep heeft als belangrijkste taak om 
de belangen van de buurt en van de school zo goed mogelijk te verenigen. De groep gaat met name in 
gesprek over hoe we prettig samen kunnen leven en werken, zowel tijdens de bouw als daarna. 
 
Het schoolplein 
Een van de onderwerpen op de agenda van de klankbordgroep is de inrichting van het schoolplein. Wij 
willen samen een mooi openbaar toegankelijk schoolplein maken dat buiten de schooltijden door de 
buurt gebruikt kan worden. Zo is het schoolplein niet alleen van waarde voor onze leerlingen, maar ook 
voor de kinderen in de buurt. Het schoolplein wordt een groen schoolplein, met veel mogelijkheden 
voor actief en avontuurlijk spelen en leren. Dat past goed bij de groene lommerrijke oase naar de 
Schinkel, waaraan het schoolplein grenst. 
Het schoolplein is voldoende groot. Toch bespreken we graag in de klankbordgroep wat de 
mogelijkheden zijn om de openbare strook aan de oostzijde ook wat aantrekkelijker te maken en om die 
zo nu en dan ook voor bepaalde activiteiten te gebruiken. De gemeente heeft aangegeven dat deze 
strook openbaar en groen blijft en dat de basisschool die ook kan gebruiken als de buurt dat goed vindt. 
 
Vragen en zorgen 
Natuurlijk leven er in de buurt ook vragen en zorgen. Zo blijken enkele buurtbewoners het gevoel te 
hebben laat of onvoldoende betrokken te worden bij beslissingen. Ook hebben ze het gevoel dat ze 
niet alle informatie hebben die ze zouden moeten hebben. Tijdens de buurtbijeenkomst hebben we 
veel informatie met de buurt kunnen delen en dat werd zeer op prijs gesteld. 
 
Verkeer 
Een andere zorg van de buurt heeft te maken met veel verkeer en parkeren op tijden dat ouders hun 
kinderen brengen en halen. Gelukkig brengen de ouders van Elout ook nu meestal hun kinderen niet 
met de auto. Lopen en fietsen is natuurlijk veel gezonder. Dat moedigen wij aan en dat blijven we ook 
doen als we straks op onze nieuwe plek zitten. Verder zullen we zorgen dat we plekken aanwijzen voor 
het brengen en halen die gunstig zijn voor de buurt; niet aan de noordzijde, maar aan de zuidzijde van 
de school. Het plan is om daar acht parkeerplaatsen te maken waar alleen kort geparkeerd mag 
worden. We zullen ouders ook duidelijk uitleggen hoe ze het beste naar school kunnen reizen, zodat 
het niet te druk wordt in de smalle straten in de omgeving. Als het echt nodig is, kunnen we een 
verkeersregelaar inzetten, maar voorlopig gaan we ervan uit dat dit niet nodig is.  
 
Voortgezet onderwijs 
Er zijn ook wat zorgen die te maken hebben met de mogelijke komst van een wissellocatie voor het 
voortgezet onderwijs naast onze nieuwe school. Buurtbewoners zijn bezorgd dat dit leidt tot veel 
fietsverkeer, rondhangende jongeren, geluidsoverlast en ongewenst gebruik van het schoolplein en de 
omgeving. Wij begrijpen die zorgen en willen graag samen met de buurt optrekken om negatieve 
gevolgen te beperken. Wanneer de school voor voortgezet onderwijs er komt, is overigens nog niet 
duidelijk. Als wij in februari 2022 verhuizen, is deze middelbare school er nog niet.  
 
Overlast 



Een laatste zorg van de buurtbewoners heeft te maken met het gebruik van het schoolplein. Sommige 
buren zijn bang dat het schoolplein buiten schooltijden gebruikt gaat worden door groepen die overlast 
veroorzaken. Natuurlijk gaan we goede afspraken maken. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat alles 
netjes en opgeruimd blijft. Ook betekent het dat we ervoor zorgen dat we snel actie ondernemen als er 
toch overlast is. En we hebben contact met de wijkagent, die ook in de klankbordgroep zijn expertise 
en ervaringen zal delen. 
 
Goede relatie 
We hebben begrip voor de zorgen van onze nieuwe buren en gaan alles op alles zetten om die mee te 
nemen. Het is immers onze bedoeling om een goede relatie op te bouwen en dat niet alleen wij, maar 
ook de buren, straks blij zijn met onze nieuwe school. 
 


