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Conclusie		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Beide	locaties	voldoen	aan	een	‘goede	ruimtelijke	ordening’.

• Op 3 van 8 onderdelen scoren de locaties gelijk:
-	 Groen	en	water;
-	 Milieu;
-	 Planologie.
• Op 5 van de 8 onderdelen scoort de locatie Vosselaan/Weerlaan beter:
-	 Ruimtelijke	inpassing;
-	 Bereikbaarheid;
-	 Verkeersveiligheid;
-	 Parkeren;
-	 Planning.
• Inpassing in het Vossepark is niet louter een bedreiging voor de groenstructuur, maar biedt ook kansen voor verbeteringen  
 op het gebied van Groen en Stedenbouw/beeldkwaliteit.
• Zorgen bij omwonenden t.a.v. overlast.  Overlast kan niet altijd eenduidig worden geobjectiveerd, maar is ook een zaak van  
 perceptie. Verandering kan ook worden beleefd als overlast. Naast overlast speelt bij de maatschappelijke haalbaarheid ook  
 behoud van bestaande kwaliteiten een rol.

Voor omwonenden van beide locaties betekent de nieuwbouw van een school een verandering in de woon- en leefomgeving. Op de 
locatie De Leerwinkel is in de huidige situatie al een school gevestigd. Omwonenden zijn hieraan gewend. De fusieschool wordt  
echter fors groter. Op de locatie Vosselaan/Weerlaan staan de woningen op grotere afstand en is er geen sprake van een  
confrontatie tussen woon-/werkververkeer en schoolverkeer. Toch maken omwonenden zich hier ook zorgen over de dynamiek die 
de komst van een nieuwe school met zich mee brengt.

In algemene zin kan worden gesteld dat, vanwege de ligging in een woonwijk, op de locatie Thorbeckelaan de kans op overlast bij 
omwonenden groter is dan op de locatie Vosselaan/Weerlaan.

Een eventuele ingreep in het Vossepark heeft een bredere reikwijdte.

Aanbeveling
• De twee locaties hebben elk hun specifieke kenmerken. Op hoofdlijnen is het een keuze tussen:
	 	 -	 Clustering	van	voorzieningen	met	optimale	bereikbaarheid	en	flexibiliteit,	en	uitvoering	geven		
	 	 	 aan	de	IKC-visie,	met	geïntegreerd	spelen/sporten	in	een	groene	omgeving.
	 	 -	 Inpassing	in	een	woonwijk	met	behoud	van	bestaande	kwaliteiten	van	het	Vossepark.
• Voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing verdient het aanbeveling om een bredere visie op te stellen voor het  
 gehele Vossepark. Daarin kunnen keuzes worden gemaakt die de kwaliteit en functionaliteit zo veel mogelijk 
 behouden en zo mogelijk versterken. 
• De inspraakreacties geven een goed beeld van de zorgen en wensen, en zijn waardevol voor de verdere uitwerking  
 van de gekozen locatie. En vraagt een zorgvuldig communicatie-/participatieproces in het vervolgtraject.


