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11 september 2022 

Gemeenteraad van Koggenland 

 

Betreft: Nieuwbouw van Basisschool De Ark te Hensbroek 

Geachte Gemeenteraad van Koggenland, 

Met vele geïnteresseerde inwoners hebben we afgelopen donderdagavond, 8 september, de 

informatieavond over de nieuwbouw van basisschool De Ark te Hensbroek bijgewoond. 

Diverse van U zijn hier ook bij aanwezig geweest. 

Vooropgesteld zijn wij blij met de gepresenteerde uitkomst van het locatieonderzoek. 

Nieuwbouw op het terrein van Apollo ’68 levert immers in onze ogen diverse voordelen op 

en biedt kansen voor investeringen in Hensbroek welke de toekomstige leefbaarheid van 

ons dorp verder zullen vergroten.  

Helaas was de verwachting van ons, en vele aanwezige inwoners, van de presentatie groter. 

Immers zonder formele bevestiging was er door, o.a. een geplaatst artikel in het 

Koggennieuws (van 16 maart 2022), reeds de verwachting ontstaan dat de locatie  

Apollo ’68 aan U als voorkeurslocatie wordt voorgelegd.  

De tijdens deze avond gestelde vragen over o.a. situering op het Apollo ’68 complex, 

alsmede hoe toekomstige verkeersbewegingen zouden lopen konden nog niet worden 

beantwoord. Dit heeft tot teleurstelling geleid onder de aanwezigen. Er werd gelukkig wel 

een vervolg informatieavond aangekondigd.  

Zoals hiervoor gesteld zijn er tijdens de presentatie vragen gesteld en naderhand zijn bij ons 

ook diverse reacties binnengekomen welke we graag bij deze met U willen delen om mee te 

nemen in de besluitvorming in dit project. 

a) Het locatie onderzoek is uitgevoerd waarbij een afweging is gemaakt aan de hand 

van een 8-tal beoordelingsaspecten, met verschillende wegingscijfers. Hoe deze 

afweging en interpretaties van geïnterviewden in het onderzoek zijn meegenomen is 

onduidelijk.  
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Met name op het punt van verkeersveiligheid bestaan er vragen of de nieuwe 

locatie, ten opzichte van de andere onderzochte locaties, wel tot een veiligere 

situatie leidt. Hoe zullen verkeersbewegingen gaan lopen en worden er ook 

snelheidsbeperkende maatregelen gerealiseerd? 

 

We zijn wel blij met de toezegging dat dit onderzoek openbaar wordt gemaakt. 

 

b) Situering van de nieuwe school op locatie Apollo ’68 heeft ook implicaties voor het 

sportcomplex. Op de vraag hoe Apollo ’68 gecompenseerd zou worden kon nog 

geen antwoord worden gegeven.  

 

c) De voorgestelde nieuwe locatie grenst naar verwachting aan op het in ontwikkeling 

zijnde nieuwbouwplan Pioenhof. Mede daar er onder inwoners zorgen bestaan over 

verkeersontsluitingen (Julianaweg-Dorpsweg en ontsluiting door het sportcomplex) 

heeft de vaststelling van de locatiekeuze in onze ogen een direct effect op het nog 

vast te stellen bestemmingsplan Pioenhof. Derhalve kan de locatiekeuze naar onze 

mening niet los worden gezien van het bestemmingsplan Pioenhof. 

 

d) Tijdens de presentatie is aangegeven dat er nog een selectie voor de kinder- en 

peuteropvang dient plaats te vinden. Aangegeven werd dat de huidige opvangpartij 

de nu in gebruik hebbende locatie in eigendom heeft. Onder de ontvangen reacties 

bestaan zorgen dat de opvang en school gescheiden van elkaar worden gesitueerd. 

  

Het moge duidelijk zijn dat in de te realiseren nieuwbouw het onze voorkeur heeft 

een compleet kindcentrum te realiseren waar zowel opvang als onderwijs zijn 

samengevoegd. Dit wordt ook bevestigd door de reacties welke wij hebben 

ontvangen. 

 

e) De voorgestelde nieuwe locatie is kleiner in opzet dan de huidige. Dit bevreemd 

ons, mede daar er met woningbouw een groei te verwachten is in het aantal 

leerlingen. Tijdens de informatieavond is wel toegelicht dat er efficiencyslagen in 

het ontwerp gerealiseerd kunnen worden ten opzichte van het huidige gebouw.  

Daar er gerekend wordt met normen en verwachte leerlingaantallen hopen we dat 

er wel toekomstbestendig gebouwd gaat worden. 
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In onze ogen hebben bovenstaande punten een aanzienlijke impact op de vaststelling van 

de locatiekeuze. Bovendien zullen deze ook budgettaire implicaties hebben. Het bevreemd 

ons dan ook dat tijdens de informatie avond gesteld is dat de door U vast te stellen locatie 

onomkeerbaar is.  

Zoals gesteld, wij zijn voorstander van de voorgestelde locatie, maar we willen U verzoeken 

deze zorgen mee te nemen in de besluitvorming. En zoals U bekend denken we graag mee 

in dit proces. 

Met vriendelijke groet, 

Dorpsraad Hensbroek-Wogmeer 


