
Bijeenkomst omwonenden 5 juli 2021

TIJDELIJKE HUISVESTING DE VELDUIL



PROGRAMMA

• Welkom

• Vergaderafspraken online-bijeenkomst

• Nieuwe ontwikkeling

• Beoogde tijdelijke huisvesting

• Verkeer en parkeren

• Planning en procedure

• Vragen (incl. vooraf ingediende vragen) en reacties
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NIEUWE ONTWIKKELING

• Presentatie omwonenden 30 maart 2021

• Tijdelijke huisvesting bovenbouw (ca. 200 leerlingen)

• Op basketbalveldje

• Nieuwe ontwikkeling

• Opzegging huisvesting 
Montessorischool in Limes
m.i.v. 1 augustus 2021

• Hierdoor komen 4 lokalen vrij in Limes

• Ca. 100 leerlingen Velduil tijdelijk in Limes

• Halvering tijdelijke huisvesting
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NIEUWE ONTWIKKELING

• Openbare basisschool De Velduil

• Bestaand gebouw Beverakker ca. 150 leerlingen

• Tijdelijk gebouw Beverakker ca. 100 leerlingen

• Limes (‘piramide-leerlingen’) ca. 100 leerlingen

• Totaal De Velduil ca. 350 leerlingen
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STAND VAN ZAKEN

• Tijdelijke huisvesting

• EU-aanbesteding beëindigd i.v.m. wezenlijke wijziging

• Programma van eisen aangepast naar 4 groepen

• Opnieuw aanbesteden leverancier

• Nog aanvragen omgevingsvergunning
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BEOOGDE OPLOSSING TIJDELIJKE HUISVESTING

6



EENLAAGSE OPLOSSING TIJDELIJKE HUISVESTING
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EENLAAGSE OPLOSSING TIJDELIJKE HUISVESTING
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TWEELAAGSE OPLOSSING TIJDELIJKE HUISVESTING

9



TWEELAAGSE OPLOSSING TIJDELIJKE HUISVESTING
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VERKEER EN PARKEREN

• Halvering aantal extra leerlingen (100 i.p.v. 200)

• Piramideleerlingen (groter aandeel auto) naar Limes

• Bovenbouw: meeste leerlingen op de fiets

• Kiss & ride aan Wolvenakker

• Leerlingen begeleiden naar schoollocatie door team
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PLANNING (ONDER VOORBEHOUD)

• Inkoop tijdelijke huisvesting juli-sept. 2021

• Indienen aanvraag vergunning okt./nov. 2021

• Besluit omgevingsvergunning december 2021

• Bezwaartermijn 6 weken na besluit

• Plaatsing en ingebruikname mei 2022

• Verhuizen en verwijderen mei 2023

• Vervolgbijeenkomst najaar 2021
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PROCEDURE

• Aanvraag wordt gepubliceerd

• Mogelijkheid indienen zienswijzen op aanvraag

• Besluit College tijdelijke omgevingsvergunning

• Publicatie vergunning en 6 weken bezwaartermijn

• Mogelijkheid bezwaar en beroep

• Gemeentelijke Commissie Bezwaar en Beroep

• Bezwaarprocedure Rechtbank

• Tijdelijke vergunning totdat nieuwe school is betrokken
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VRAGEN (INCL. VOORAF INGEDIENDE) EN REACTIES
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Verslag informatieavond omwonenden Beverakker inzake tijdelijke huisvesting – 5 juli 2021 

Vragen & antwoorden informatieavond omwonenden Beverakker m.b.t. gewijzigde situatie tijdelijke 

huisvesting 

 

Datum   5 juli 2021 (19.30 – 20.00 uur) 

 

Aanwezig 

Bert Fransen – Bouwkundig adviseur Sygma Adviseurs 

Frank van Helden – Beleidsmedewerker samenleving gemeente Houten 

Pim de Moed – Senior Projectleider projectontwikkeling gemeente Houten 

Rob Benningen – beleidsadviseur OOH 

Annelies Smits – Bestuurder Stichting Openbaar Onderwijs Houten 

Aletta van Stee – externe communicatieadviseur 

 

Verslag 

Zie presentatie 

 

Vragen & antwoorden 

In de presentatie en het verslag staat dat de tijdelijke voorziening na 14 maanden zal worden 

verwijderd. Hoe zeker is deze toezegging van/namens de gemeente? Is het een formeel 

collegebesluit?  

Deze toezegging is zeker. Er zal door het college van B&W een tijdelijke omgevingsvergunning 

worden verleend die vervalt zodra de nieuwe school aan het Eggeveld beschikbaar is. Wanneer de 

vergunning is vervallen moeten de noodlokalen weer verwijderd worden.  

Voorziet het bestemmingsplan in deze tijdelijke huisvesting op dit specifieke terrein? Welke 

bestemming krijgt het terrein na verwijdering van het schoolgebouw en/of de huizenbouw op locatie 

Beverakker? 

Op de Beverakker geldt de beheersverordening Houten Noord-Zuid. Deze voorziet niet in de bouw 

van noodlokalen. Het college kan voor de noodlokalen een tijdelijke omgevingsvergunning verlenen. 

De aanvraag wordt gepubliceerd en het besluit om de vergunning te verlenen staat 6 weken open 

voor bezwaar en beroep. 

Nadat de noodlokalen zijn verwijderd en de oude school is afgebroken start de gemeente een project 

voor de bouw van 32-40 appartementen op de locatie Beverakker. 

Fijn dat er een kiss & ride-zone komt. Worden alle auto’s van ouders dan via de Wolvenakker geleid? 

En worden mensen die aan Wolvenakker wonen ook geïnformeerd? 



Verslag informatieavond omwonenden Beverakker inzake tijdelijke huisvesting – 5 juli 2021 

Onze plannen m.b.t. kiss & ride-zone willen we graag handhaven: iedereen die met de auto komt zal 

wat ons betreft via deze zone komen. We hebben dit nog niet met ouders besproken. 

We zien dat ouders de kortste route nemen om kinderen voor de deur van de school af te zetten. 

Benieuwd of de k&r-zone gaat werken. Er is gewoon niet genoeg ruimte.  

Dit is op alle scholen een probleem. Wij gaan echt proberen om het gedrag te veranderen en ouders 

aan te spreken; zeker met de nieuwe situatie willen we er alles aan doen om te zorgen dat er gebruik 

gemaakt zal worden van de k&r-zone.  

De kinderen gaan nu tussen de middag naar huis, wat leidt tot dubbel zo veel haal- en 

brengmomenten. Waarom wordt er niet voor gekozen om dit anders te regelen?  

Een continurooster zou een gewijzigd beleid betekenen m.b.t. schooltijden van kinderen. Deze 

beleidswijzigingen moet via de medezeggenschapsraad. Gedurende de lockdown hadden we een 

tijdelijk continurooster. We zijn op dit moment in gesprek met de MR om dit in de nieuwe schoolsituatie 

verder door te voeren. Zij hebben uiteindelijk de zeggenschap hierover. Het heeft wel mijn voorkeur, 

zeker omdat het de haal- en brengmomenten beperkt. 

Ik zie veel gevaarlijke verkeerssituaties voor mijn deur, zeker met de jongere kinderen. Het voetpad 

tussen de school en de Dassenburg wordt vaak gebruikt als fietspad.  

Goed dat u ons hier op attendeert. De fietsenstalling komt straks ook in dat gedeelte van het terrein. 

We moeten gaan zorgen dat ze niet van dat pad gebruik gaan maken. 

Als je een stukje heg verwijdert aan de zijde van de Hazenakker, kan je de fietsenstalling van twee 

kanten kan benaderen en hoef je geen gebruik te maken van het voetpad. 

Goede tip, dank u wel, wij zullen hier zeker naar kijken. 

Hoeveel tijd zit er tussen de haal- en brengmomenten tussen de locatie Beverakker en de nieuwe 

tijdelijke locatie Limes? 

Daar hebben we het nog niet over gehad. We moeten ouders hier nog over informeren en zullen de 

tijden in overleg met hen bepalen. 

De communicatie vindt nu informeel plaats door het schoolbestuur. De gemeente Houten is eigenaar 

en verantwoordelijk voor het gebouw en de infrastructuur en daarom de formele gesprekspartner. Met 

wie praten we momenteel? Tot wie richten we eventuele formele bezwaren?  

Wij zijn als OOH ‘bouwheer’ en doen dit samen met de gemeente. Formele bezwaren kunt u indienen 

via de gemeente. 
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