
De fracties van het CDA en GBMG stelden vragen over het interactieve proces met de 

bewonersvereniging Westerpark. 

 

Vraag CDA 
Wij vragen reactie van het college/de wethouder op de brief, klopt het dat het interactieve proces 
met de buurt stroef verloopt? Beantwoording hoeft niet direct. 
  
Vraag GBMG 

Brief Bewonersvereniging Westerpark. Hans Haze. Stand van zaken: Waarom komt College c.q. 

portefeuillehouder de toezeggingen niet na? 

  
Integraal overleg met de Bewonersvereniging 

Ten aanzien van de overige onderwerpen die zijn aangesneden in de ingediende open brief van de 

Bewonersvereniging Westerpark uit juli 2019, heeft de raad bij besluitvorming geen reden gezien 

om het beeldkwaliteitsplan te wijzigen, echter wel de opdracht meegegeven om een integraal 

overleg met de Bewonersvereniging te beleggen. Dit was ook de wens van de Bewonersvereniging. 

Er hebben al meerdere gesprekken plaatsgevonden waarbij verschillende disciplines bij betrokken 

zijn geweest: projectmanager Stadshart, gebiedsregie, beleidsmedewerker 

groen, programmamanager Scholenprogramma en de gemeentelijke verkeerskundige. Uiteraard 

blijven we met de Bewonersvereniging in gesprek. Vooral omdat in het Westerpark, met name in de 

Jan Huitzingstraat en rondom de Van Heemskerkschool, verschillende vraagstukken en projecten 

spelen die invloed hebben op de buurt. Het gaat om mogelijke verbeteringen aan het park, de 

school en aan de westkant van het park plannen voor het Stadshart. De input van de 

Bewonersvereniging vinden we dan ook erg belangrijk. 
  
Context schooltraject 
Voordat het beeldkwaliteitsplan Stadshart vastgesteld is, was door de raad al het besluit genomen 
om te komen tot herbouw van de Van Heemskerckschool op de huidige locatie in plaats van 
versterking van het huidige schoolgebouw. 
Ten behoeve van de planvorming van de school is de buurt meegenomen in nieuwsbrieven, is een 
inloopbijeenkomst met de buurt gehouden en is recent (mei 2020) de stand van het ontwerp 
gedeeld. Ook hebben separate sessies plaatsgevonden met de Bewonersvereniging. 
Dit neemt niet weg, dat de huidige parkeerproblematiek rondom de school een pijnpunt is. Dit 
probleem was (en is) niet nieuw en is niet oplosbaar op de kavel van de school of in de directe 
omgeving van de school. Dit was zo in de situatie dat de school moest worden versterkt en is zo in 
de situatie dat de school nieuw gebouwd wordt. Dit is een situatie die in bebouwd/stedelijk gebied 
meer voorkomt. Wel zijn er ontwikkelingen binnen het onderwijs die leiden tot minder overlast. Met 
name de invoering van een continurooster zou een substantiele verlaging van het aantal 
verkeersbewegingen opleveren. Besluitvorming hierover ligt op dit moment voor binnen St. Ultiem. 
Daarnaast is vanuit de projectorganisatie van de nieuwbouw (het schoolbestuur is bouwheer) 
aangegeven, dat zij ten aanzien van de inrichting van de buitenruimte rond de school graag nog in 
overleg gaan met de Bewonersvereniging c.q. buren zodat op dit vlak nog goede keuzes kunnen 
worden gemaakt. 
  
Samenvattend antwoord 
Volgens ons wordt de toezegging wel degelijk uitgevoerd. Mogelijk wordt hier verschillend over 
gedacht. Hierbij spelen ook factoren mee zoals verwachtingen en mogelijkheden. 
We hebben op 24 juni een integraal overleg gehad waarin we vervolgakties hebben 

afgesproken. Tevens is er afgesproken om gezamenlijk verder te gaan en oplossingen te blijven 

onderzoeken. 



Het volgende overleg staat eind augustus gepland. 
 


