
INFORMATIE AVOND
HERINRICHTING & UITBREIDING SCHOOLPLEIN  

KINDCENTRUM DE BRINK

29 november 2022



PROGRAMMA

19.30 uur Welkom, terugblik en doel avond
19.35 uur Beantwoording vragen/suggesties

groep 1: algemeen, inrichting en overlast
groep 2: verkeer, geluid en vergunning

20.00 uur Beantwoording vragen/suggesties
(wisselen groep)

20.25 uur Vervolgstappen
20.30 uur Sluiting



WAAROM MEER SPEELRUIMTE ? 



HET PROCES
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HET PLAN



MOGELIJKHEDEN IN/UITRIT



BEANTWOORDING VRAGEN & SUGGESTIES



Vraag 1: parkeervoorziening voor medewerkers school/FloreoKids elders. De 
plekken voor onze deur (die al schaars zijn) worden nu van 7-19 uur bezet.

Vraag 2: verplaatsen FloreoKids naar elders?

Vraag 3: wat zijn toekomstplannen? Over 5 jaar weer uitbreiden?

Vraag 4: Route fietsers NSO zelfde regel als school: omlopen naar hoofdentree?

GROEP 1: ALGEMEEN, OVERLAST EN INRICHTING



Vraag 5: hoeveel kinderen komen er op de fiets? 

Vraag 6: maak doorgang breder door schuur 1 meter smaller te maken. Of laat 
de brandtrap oversteken op het dak van de schuur en dan naar beneden. 

Vraag 7: er zijn minder kinderen op de fiets dan op tekening. Fietsenstalling 
staat praktisch nooit vol want leerlingen komen vooral met auto of lopend.

Vraag 8: Klankbord groep gewenst

GROEP 1: ALGEMEEN, OVERLAST EN INRICHTING



Vraag 9: zorgen om vandalisme en hangen na schooltijd op nieuw perceel

Vraag 10: afsluiten fietsenstalling met hoog hek met punten

Vraag 11: zorgen om veiligheid van omliggende tuinen doordat je eenvoudig 
over het (nieuwe) hek kan klimmen 

Vraag 12: graag klimpreventie op de hekken rond nieuw perceel

GROEP 1: ALGEMEEN, OVERLAST EN INRICHTING



Vraag 13: liever meer clustering van geluid. Dus een speelkwartier en niet de 
hele dag spelende kinderen.

Vraag 14: plek scooters zonde van kostbare buitenruimte

Vraag 15: huidige hek te laag bij overgang kleuterplein - fietsenstalling

Vraag 16: hoe verloopt de afwatering van de fietsenstalling i.v.m. hoogte 
verschil met omliggende tuinen?

GROEP 1: ALGEMEEN, OVERLAST EN INRICHTING



GROEP 1: ALGEMEEN, OVERLAST EN INRICHTING

Vraag 17: Haagbeuk weg of vervangen door lagere boom 
(i.v.m. zonlicht en troep in de tuin)

Vraag 18: meer groen aan de voorkant bij de entree

Vraag 19: ballen in achtertuinen. Idee basket tegen gevel school?



HET PLAN



HOE ZIET HET PLAN ERUIT ? FIETSENSTALLING



HOE ZIET HET PLAN ERUIT ? VOORPLEIN



HOE ZIET HET PLAN ERUIT ? KLEUTERPLEIN



WISSELMOMENT
Neem gerust wat koffie/thee 



Vraag 20: hoe voorkom je dat de fietsenstalling in de toekomst toch als 
speelplein wordt gebruikt?

Vraag 21: is de toegepaste geluidsbron bij de fietsenstalling juist? 
Er staat nu niet emissierelevant, maar kinderen bij een fietsenstalling maken 
toch ook geluid ?

Vraag 22: is het geluidsniveau bij de nieuwe fietsenstalling binnen de wettelijke 
normen?

Vraag 23: hoeveel kinderen komen er op de fiets? 

GROEP 2: VERKEER, VERGUNNING EN GELUID



Vraag 24: Kastanjelaan is de meest veilige in/uitgang voor fietsers die van de 
Lindelaan komen.

Vraag 25: Lindelaan is tussen 7:45 en 8:30 een wild west zone. Erg druk. 

Vraag 26: is het aanleggen van drempels in de Lindelaan (voor en na de uitrit) 
niet een idee om automobilisten langzamer te laten rijden? 

Vraag 27: uitkomen op de Lindelaan is te gevaarlijk

GROEP 2: VERKEER, VERGUNNING EN GELUID



GROEP 2: VERKEER, VERGUNNING EN GELUID

Vraag 28: waar is het onderzoek naar de onttrekking van parkeerplaatsen 
Lindelaan?

Vraag 29: entree fietsenstalling via Hoogmadeseweg een idee ?

Vraag 30: verbodsbord van Lindelaan naar Kastanjelaan beter zichtbaar maken

Vraag 31: parkeerplaats taxi wordt niet gebruikt. Opheffen? 



DE NIEUWE INRICHTING



VERVOLGSTAPPEN

✓ Aanvraag omgevingsvergunning
✓ Verlenen omgevingsvergunning
✓ Mogelijk tot bezwaar maken
✓ Onherroepelijke vergunning 
✓ Opdracht aan de aannemer
✓ Uitvoering van het werk

Kijk voor meer informatie op: 
www.leiderdorp.nl/inwoner/projecten/kindcentrum-de-brink


