
Beste Ina, [ griffier] 
Ik heb u vanmorgen gesproken over de wijze van inspraak voor de uitbreiding van MFC Atria.
Wij wonen aan de Asschatterweg 95-99 (ik spreek voor mijn beide buren en onszelf, wij wonen op 97), 
recht tegenover de plaats waar nu de uitbreiding bedacht is.

Dat uitbreiding nodig is zijn wij ons bewust, de school is erg vol, wij hebben zelf een dochter op Kla4 in 
groep 7. Alleen de plaats van de nieuwe lokalen snappen wij niet helemaal.
Middels bijgaande brief werden wij op de hoogte gebracht van het plan, wij begrepen dat deze bij de 
gemeente niet bekend is.  De brief hebben wij begin maart pas ontvangen. Wij begrijpen dat het 
vanwege de Coronacrisis nu allemaal anders verloopt dan normaliter, maar hoe wij kennis hebben 
genomen van de plannen en hoe verder de communicatie is verlopen is erg summier. Het overvalt ons 
daarom ook zeer, en weten nu niet goed hoe wij onze zorgen kenbaar moeten maken zodat ze ook 
gehoord worden.

Wat wij niet begrijpen is waarom er geen plan is voor een gebouw die in directe verbinding staat van 
het huidige gebouw. De klassen worden dan niet afgezonderd in een apart gebouw. Wanneer wij 
kijken naar het huidige bestemmingsplan zou aan de linker achterzijde (ruimte tussen Atria-
Dierenvallei en Azuriet) een gebouw gerealiseerd kunnen worden die kan aansluiten aan de huidige 
bebouwing. Hier kan ook de hoogte ingegaan worden, waardoor er ook minder schoolplein verloren 
zou gaan en er minder lichtverlies bij de BSO is. Wij begrepen dat deze optie niet wenselijk is, maar 
het is dus niet onmogelijk. Wij begrepen dat daar de hangjongeren ook voor overlast zorgen, zo vang 
je twee vliegen in één klap. Daarbij is die hoek een modderige hoek van het schoolplein doordat er 
nauwelijks zon komt en er is daar een mooie groene afscheiding tussen het schoolplein en de 
bebouwing.
 
Een aantal bezwaren die wij hebben op het plan zoals die er nu ligt zijn:
• Aanzicht van de school. Het is nu een mooi ruimtelijk aangezicht.
• Minder speelruimte voor de kinderen, ook omdat er eigenlijk altijd auto’s staan op het 

‘schoolplein’ bij de potloden. En omdat er een aantal maanden geleden een hek is geplaatst 
aan de achterzijde. Waardoor er ook al een aanzienlijk stuk speelruimte is weggevallen. 
Daarbij komen er nu meer kinderen dus relatief minder speelruimte.

• Uitzicht vanuit huis, de bebouwing komt aanzienlijk dichter op onze woningen.
• Wij vrezen daardoor ook waardevermindering van ons huizen.
• Ideale hangplek voor jongeren ’s avonds tussen gymzaal en bijgebouw. Nu ligt er al vaak glas 

op het schoolplein.
• Weer een grote boom weg aan deze zijde van het schoolplein

Mocht onverhoopt toch het huidige plan goedgekeurd worden, vragen wij u om het woongenot van de 
buren aan de kant van de Asschatterweg te willen waarborgen. Dit zou kunnen door een  volwassen 
blijvend groene haag te plaatsen tussen het gebouw en de weg. Te zorgen voor voldoende licht op het 
plein waardoor hangjongeren minder snel op het plein verblijven. Ook de ruimte tussen de gymzaal en 
de nieuwe ruimte zal een mooie plaats voor hangjongeren worden, het zou fijn zijn als deze afgesloten 
kan worden.
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