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Betreft: : Vragen van EVA met betrekking tot de Don Bosco school

Geachte raadsleden,
Op 9 september heeft de fractie van EVA schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de Don Bosco
school aan de Havendam. Met deze brief willen wij deze vragen beantwoorden.
1. Klopt het dat de Don Bosco school gaat uitbreiden?
Antwoord: Het leerlingenaantal is de afgelopen 2 jaar met 41 kinderen toegenomen, hiervoor
heeft de school extra huisvesting nodig.
2. Waarom zijn de omwonende niet geïnformeerd door de gemeente?
Antwoord: Het schoolbestuur is de aangewezen partij om omwonenden over de plannen te
informeren en organiseert hiervoor alsnog informatiebijeenkomsten voor het beantwoorden van
vragen en het behandelen van opmerkingen.
3. Zijn er plannen om portocabins te plaatsen op de huidige openbare parkeerplaatsen?
Antwoord: Dit is één van de opties die het schoolbestuur onderzocht heeft. Wij hebben
aangegeven dat dit geen wenselijke optie is. Het huidige bestemmingsplan staat dit ook niet toe.
4. Indien er portocabins geplaatst gaan worden, waar kunnen de omwonenden en bezoekers van
restaurant “De Arend” hun auto parkeren?
Antwoord: Het plaatsen van tijdelijke huisvesting op de parkeerplaats voor de school is geen
wenselijke optie.
5. Is er voor het plaatsen van deze portocabins een vergunning nodig en zo ja is deze aangevraagd
en ook afgegeven?
Antwoord: Voor het plaatsen van tijdelijke huisvesting is een omgevingsvergunning nodig. Het
schoolbestuur heeft deze inmiddels aangevraagd voor een andere locatie binnen het
bestemmingsplan, maar is nog niet afgegeven.
Samen met de school zijn we ons bewust van de drukke verkeerssituatie rondom de Havendam /
Dorpsdijk op haal- en breng tijden van de school. De school doet haar uiterste best om ouders en
leerlingen te stimuleren om zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school te komen.
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De leerlingenprognoses geven aan dat de stijging van het aantal leerlingen aanhoudt. Ambtelijk wordt er
gewerkt aan een integraal huisvestingsplan waar we uw raad in het 1e kwartaal van 2022 over gaan
informeren.
Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee voldoende beantwoord te hebben.
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