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Beste raadsleden
In de Staatscourant 2019. 3131 m de rubriek ruimtelijke plannen is liet onrwcrpbestemmmgsplan Kindcentrum Avcnhom-De Goom
(Gemeente Koggenland) bekendgemaakt Daarbij heell de gemeente op woensdagavond 27 febnjan 2019 het oniwerpbestemmingsplun
geprescũtecrd.
Hierbij maken wij onze zienswijze kenbaar d m.v toegevoegde bijlage. Tegen zienswijze Kindcentnjm.
Op basis vau alle gcnoeajdc arguoicotco ta dc bijlage cuakco wij bczrwaar tegco het aantal beûodigde parkeerplaatsen, en dc opoffering
van vele m2 groen m het Dorpsbos. voor het halcrvbrcngcn van leerlingen in dc onder- cn bovenbouw van het Kindccnirum.
Naar aanleiding van het voorgaande, verzoeken wij u met inachtneming van onze zienswijze het onrwcrpbcstcmmingsplun gewijzigd
vast tc stellen, namelijk door afname van de parkeerplekken cn het uttbrcidcn van dc fietsenstalling
Ervan uitgaande dat u ons van de verdere procedure op dc hoogte houdt.
Hoocachtcnd.

Zienswijze tegen ontwerpbestennmingsplan K:ndcentrum Avenhorn-De Goorn
Aan de gemeenteraad van koggenlana
Postbus 21
1533ZG Avenhurn
Onderwerp zienswijze tegen het aantal benodigde parkeerplaatsen in ontwerppesterpmmgsplan
Kindcentrum Avenhorn-De Goorn (NUMRO.1598 8PKİndcentrum onOl)
Avenhorn, 1 maart 201.3
Geachte raad,
In de Staatscourant van 2019, 3131 in de rubriek ru mtelijke plannen is het ontwerpbestemmingsplan
Kindcentrum Avenhorn De Goorn (Gemeente Koggenland) bekendgemaakt D barbij neeft de gemeente op
woensdagavond 27 februar 2019 het ontwerpoestemmiPgsplan gepresenteerd.
H.eroij maken wij onze zienswijze kenbaar
Als eerste wnìen wij de gemeente oedanKen voor de informatieavond. Goede gespreKken gevoerd met
diverse partijen en aanwezigen Het .dee van het Kindcentrum is iets waar wij positief tegenover staan.
Laten we daar duidelijk over zijn Het zal voor de kinderen prachťg worden en zij zullen hun onderwijs
mogen genieten In een ruim, schoon en veilig gebouw.
Wel zijn wij tegen het ontwerpbestemm ngsplan en dan met name het benodigde 3antal parkeerplaatsen,
de grootte van het parkeerterrein dit voor het halen/brengen van leerlmgen m de onder- en oovenbouw
Zoals het nu in het ontweroDestemmingsplan is opgenomen, is dit naar onze mening veel te veel.
Een aantal argumenten ligt aan deze zienswijze ten grondslag Deze komen hieronder puntsgew.is aan de
orde
1 Het groot aantal oenodigde parkeerplekken c.q het meten met 2 maten
2 Het stimuleren van het gebruik van de auto
3 Terugdnngen C02 (duurzame leefomgeving)
4. Verdwijnen van groen (helofytenfilter)
5. Verdwijnen van losloopgebied honden en sociaal aspect p3rk
6. Veel schattingen en onzekere factoren

Adl) Het groot aantal benodigde parkeerplekken.
Het aantal parkeerplekken bij het Kindcentrum wordt geschat op 136. Vergeleken met het parkeerterrein
van winkelcentrum Vijverhof in Avenhorn met m3dr 92 parkeerplekken is 136 ons inziens rijkelijk veel En
dit parkeerterrein is ook nog voor gezamenlijk gebruik van supermarkt Deen, bakker/slager, drogisterij
Can a, net Verschil, snackbar, bloemist, diankennaí en bewoners. Gedurende de openingstijden van de
ũerteffende winkels zijn deze parkeerplekken nagenoeg de gehele dag gevuld, dit integelstelling tot de
schooi Dit laat zien dat een zeer druk bezocht gebied kan voldoen met veel m.nder pieKKen dan het
Kindcentrum
Basisscnool De leveling heeft geen parkeerterrein en maakt mondjesmaat georuik van het parkeerterrein
dat gedeeld wordt tussen tennisveren,ging WesterKogge en voetbalvereniging Kwiek. Basisschool De
Overhaal en de Sint Jozefschool hebben geen van De de een parkeerterrein. Ceze twee ae scholen maken
gebruik van de parkeerplekken rondom de schooi maar hebben nooit een eigen parkeerterrein gehad
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Dat, Oij een project van deze omvang, een parkeerterrein noodzakenjk is begrijpen wij. De vraag is alleen

waarom zoveel?
Uitgaande van de parkeernorm, opgesteid door CROW en de parKeernota gemeente, s de oehoeŕt voor de
medewerkers van de basisscnool 20 parkeerplekken. Dit wordt berekend op basis van het aantal lokalen
De benodigde parkeerplekken voor de medewerkers van de peuterspeelzaal en de kinderopvang wordt
berekend op bas.s van het aantal vierkante meters Hierdoor kom ie uit op 8 parkeerplekken Zou je dit
uitrekenen, voor de peuterspeelzaal en de kinderopvang, volgend dezelfde norm als de bas.scnooi Dan
kom je, op basis van 6 te realiseren lokalen, afgerond uit op 5 parkeerplekken
Maar de benodigde parkeercapaeteit voor de medewerkers stellen wij volledig buiten discussie.
Naast de parkeerplekken voor de medewerkers zouden er volgens de CROW en Parkeemota gemeente nog
eens 108 parkeerplekken nodig zíjn voor het halen en brengen van de leerlingen. Dit zijn parkeerplekken
d'e dageujks minder dan 30 minuten benut worden door ouders die hun kinderen brengen/halen naar het
Kindcentrum Het totaal aantal parkeerplekken volgens deze norm komt hiermee op 136
Zou men de rekenmodule aannouden op bas.s van m dan kom je uit op (argerond) 79 parkeerplekken Een
verscnil van 57 parkeerplekken.
H3nteer 1 methode. En bij voorkeur d'e met de minste parkeerplekken

Ad2) Het stimuleren van het gebruik van de auto.
Het aanbieden van zoveel parkeerplekken (108) voor het halen/brengen van de kinderen stimuleert niet
het fietsgebruik, maar werkt juist het autogebruik in de hand Gevolg, onveilige situaties vanwege de vele
autobewegingen
Voor de fietsenstalling .s volgens het ruimteprogramma 495m gereserveerd Uitgaande van 625 leerlingen
betekent dit dat er 0,79m2 beschikbaar is ppr fiets.
Daartegenover staat in de toelichting van het Kindcentrum , in par 4.3.2 Parkeren, de volgende norm
beschreven, benodigd 2 720m2 voor 136 parkeerplekken. Dit resulteert in parkeerplekken van 20mi Zou
men ae NEN2443 norm aannouaen (b^2,25m x b5m per parkeemlek) dan heeft men genoeg aan
parkeerplekken van llm2 Het totaal benod'gde on voor een parkeerterrein met 136 parkeerplekken zou
dan uitkomen op 1496m2 i.p.v 2720m2 Dit is een verschil van 1224m2 en kan dan ingezet worden voor
"tegel eruit, planr erm" Dit om aan te sluiten bij Operatie Steenoreek
Het beleid, zoals de leveling al jaren voert, om leer'ingen die bmnen een straal van 1000 meter van schoo1
wonen te verzoeken om op de fiets of icoend naar school te komen is iets waar de overige scholen een
voorbeeld 3an kunnen nemen. Dit is iets wat zeer zeker bij net Kindcentrum toegepast zou kunnen worden

Ad3) Terugdringen C02 (duurzame leefomgeving).
Om parkeerplekken te realiseren voor de ouders die de kinderen halen/brengen za! er een hoeveelheid
groen c.q. bomen verawijnen. Er wordt gezegd dat een bomenrij nog blijft staan maar helemaal zeker is dit
nog niet. Wel zal er eer aantal boompies opnieuw geplant worden maar dit zal niet opwegen tegen de C02
uitstoot van de aan- en afrijdende stroom auto's. De hoeveelheid auto's wordt nu op geen enkele wijze
beperkt maar juist gestimuleerd door aanbod van zeer vee1 parkeerplekken en dit alles voor minder dan 30
minuten parkeren per d3g in alle verkiezingsprogramma s maakt men meidmg van oeweging en het
st.muleren van fietsgebruik door de jeugd. Een parkeerterrein naast een school en een voetbalveld is met
het juiste voorbeeld voor een gezonde C02 vr je buiten speel omgeving
Tevens is ae locatie van het parkeerterrein bedacht op het losloopveld van het Dorpsbos waar veel
hondenbezitters zijn of haar honden uitlaten
Vergroot de oppervlakte van de fietsenstalling. Promoot het gebruik van de fiets (ook onder de
medewerkers). Fietspian voorde medewerker*?
Ad4) Verdwijnen van groen (helufytenfilterl/epifvtencentrum)
Nogmaals door het creeren van een groot parkeerterrein verdwijnt er een nooo groen m het
Dorpsbos/park. Met de nadruk op groen Vermeld is dat de oomenr.j blijft staan Niet zolang geleden it er
een neei artikel verschenen in het huis aan hu.soiao "Groene stad" over de noodzaak van groen in en
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rondom je leefgemeenschap. Het hebben van groen biedt alleen maar voordelen dus waarom zoveel
wegnemen. Een groot deel van het groen kan behouden worden door het aantal parkeerplekken te
reduceren llee dorpsbos is een ecologisch epifyten centrum wat we in ere moeten houden. Een aantal
bedreigde diersoorten is hier terug te vinden en dat moeten we zo houden Een aantal maanden geleden
was ons Epifytencentrum mede de reden om het burgerinitiatief "Verlichting in het park" af te blazen Dit
zou ten kosten gaan van flora en fauna. En een groot parkeerterrein zou hier met voor zorgen? Dit is
wederom meten met twee maten.
Laat het groen wat het is en denk na over andere opties Enkele voorbeelden zijn een parkeerlaag onder de
grond of maak een rondweg om de school voor het halen en brengen van de kinderen met de auto. Eeri
andere optie is om een stuk parkeerterrein door te trekken evenwijdig aan de Vredemakersweg en
zorgenvoor 2 toegangswegen naar het parkeerterrein (Noord en Zuid). Wellicht voorkomt dit opstoppingen
op de Buitenroede en de Dwingel.

Ad5) Verdwijnen van losloopgebied honden en het sociale aspect van het park.
De eventuele plek voor het grote parkeerterrein is nu onderdeel van een losloopgebied voor honden Het
Dorpsbos is met al te groot en niet overal mogen honden loslopen. Door het toe e-genen van het stuk grond
worden de hondenbezitters gedwongen een andere plek te vinden. Zij kunnen met een veld opschuiven
want dat is een sportveld Door de verdwijning van dit stuk Dorpsbos zullen veel hondenbezitters de hond
moeten uitlaten op de kleine strookjes groen in de wijken dit tot ergernis van de bewoners (hondenpoep).
Tevens is dit deel van het dorpsbos een verzamelplek. Elke dag weer zijn er mensen met hun hond /honden
daar te vinden. Het is een mooi centraalpunt gezien vanuit alle wijken. In de nieuwe situatie is dit centrale
punt is vanaf De Dwingel lastig te bereiken. Als dit verdwijnt, verdwijnt ook het sociale aspect. Wat ook zal
verdwijnen is het circus, kofferbakmarkt, huttendorp en de braderieën
Geef de hondenbezitters een alternatieve losloop plek als vervanging voor het groen wat wordt afgenomen
voor de parkeerplekken Op de informatieavond werd aangegeven dat het veldje naast de
voetbalvereniging KWIEK ter compensatie aangeboden zou kunnen worden Hiervoor hoeven geen bomen
gekapt te worden Echter dit veld is weer te klein voor het huttendorp of het circus. De hondenbezitters
zijn beurtelings de gehele dag door aanwezig in het park Dit heeft ook een afschrikkende werking op de
drugsdealers die we liever met zien in de omgeving van een school Het is een illusie om te denken dat deze
types alleen in de avonduren actief zijn. Een extra stukje veiligheid dus voor de schoolgaande jeugd

Ad6) Veel schattingen en onzekere factoren.
In het gehele rapport wordt uitgegaan van gemiddelden en percentages die zijn gebaseerd op schattingen
en onzekere factoren. En juist door deze onzekere factoren wordt er aangeraden om een ruimer aantal
parkeerplekken te realiseren Terwijl er ook uitgegaan wordt van leerlingen die met elkaar meerijden. Dit is
wederom een discrepantie Ook wordt er nog vemneld dat er bij verschillende begin- en eindtijden van de
scholen het aantal parkeerplekken verminderd kan worden Vooralsnog is het een feit dat elke school een
andere begin- en eindtijd heeft Als voorbeeld de voorschoolse opvang van De Sint Jozefschool begint al om
07:00 uur. Door te werken met verschillende aanvangs-Zemdtijden kan er met anders geconcludeerd
worden dan dat het aantal parkeerplekken gereduceerd dienen te worden Dit zoals ook al geadviseerd is in
de Parkeerbalans Brede School de Goorn-Avenhorn. Tevens is in de berekeningen met meegenomen, zoals
vermeldt in het rapport van Sweco, dat de verwachting is dat het leerlingaantal de komende járen alleen
maar zal dalen Met als gevolg dat het aantal berekende parkeerplekken per definitie teveel is.
Op basis van alle bovenstaande argumenten maken wíj bezwaar tegen het aantal benodigde
parkeerplaatsen, en de opoffering van vele m2 groen in het Dorpsbos, voor het halen/brengen van
leerlingen in de onder- en bovenbouw van het Kindcentrum Naar aanleiding van het voorgaande,
verzoeken wij u met inachtneming van onze zienswijze het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te
stellen, namelijk door afname van de parkeerplekken en het uitbreiden van de fietsenstalling. Ervan
uitgaande dat u ons van de verdere procedure op de hoogte houdt.
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Hoogachtend

Bronvermelding
Parkeerbdlans Brede School De Goorn I Avenhorn (ÒM IMRO.1598 BPKindcentrum onOl Jb2.pdf)
Gemeentelijke parkeernormen (Nota oarkeernormen gemeente Koggenlond 2018.pdf)
Sweco SWNl-0188044
Toelichting Kinacentrum Avennorn - de Goorn (ruimtelijke plannen.nl)
NENnorm 2443

Overzicht namen medestanders onze zienswijze (toestemming is gevraagd)
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