ZE BOUWEN EEN STAD IN
ONS DORPJE!
ALARM BUREN!

De Kentalis school op de Hommelseweg, midden in de Driehoek van WBV De Eenvoud, heeft de plannen voor
de verbouwing van De Stijgbeugel op 30 oktober bekendgemaakt. Aan het hoofdgebouw en rondom de gymzaal
komen negen extra klaslokalen en diverse andere activiteiten- vergader- en technische ruimtes.

Dit plan van Kentalis behelst een gebouw, functie en inrichting dat voor deze locatie
veel te omvangrijk, niet proportioneel en niet passend is. Het plan gaat op allerlei vlakken een overspannen situatie opleveren, onder andere toename van geluidsoverlast,
luchtvervuiling, parkeerdruk, onveiligheid en verkeersdrukte.
Een aantal buurtbewoners is al bij elkaar geweest om hun zorgen onder woorden te brengen:
AANTAL LEERLINGEN:
• Verdubbeling van het aantal basisschoolleerlingen tot een
max van 300. Duidelijkheid is gewenst over de precieze
aantallen.
• Extra zorgfunctie: meer medewerkers, ouders en kinderen
die kortdurend gebruik maken van de schoolruimtes tot
18.00 uur.
VERKEER:
• Toename van het aantal auto’s die het terrein op en af moeten, verkeer stokt op Cattepoelseweg.
• Verdubbeling van het leerlingenaantal, daardoor veel meer
witte busjes. Hierdoor ernstige toename van de verkeersoverlast. Duidelijkheid is nodig over de precieze aantallen in
de toekomst.
• Meer ouders die hun kind brengen en halen omdat er gesneden is in de subsidie op speciaal basisonderwijs leerlingenvervoer. Eén auto brengt en haalt één kind.
• Groenstrook/brandgang wordt onderdeel van voorgesteld
parkeerplan, vlak voor gevaarlijke bocht op de Cattepoelseweg. Een toename van ongelukken, die nu al zeer regelmatig plaatsvinden, is te verwachten.
• Toename stikstof en fijnstof uitstoot. Luchtvervuiling (uitlaatgassen) door toename van het aantallen auto’s en busjes
en meer verkeersbewegingen op en rondom locatie.
GELUIDSOVERLAST:
• Tussen de 240/300 spelende kinderen (basisschoolleeftijd),
gedurende de hele dag. 10 keer per dag een schoolbel en
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luid krijsende spelende kinderen. Dove kinderen horen
helaas niet hoeveel lawaai ze maken, dat is echt anders dan
een reguliere school.
Ook na schooltijd speelpleinen en parkeervakken in gebruik
vanwege de zorgfunctie tot 18.00 uur.
Een BSO is op dit moment in de plannen niet opgenomen
(gebruik gebied van 7.00 tot 19.00 uur en in alle schoolvakanties). Garantie voor de toekomst is nodig dat dit niet
alsnog gaat gebeuren?
Hoe zit het met de toegankelijkheid van het terrein na
schooltijd i.v.m overlast van hangjongeren en dealers.
In de nacht lawaai van aanslaande koelinstallatie van de
school.
Welke geluidwerende voorzieningen worden getroffen om
de overlast te beperken?

EN DAN NOG DIT:
• Er staan een paar monumentale bomen die bij de bouw en
inrichting van het terrein in de knel komen of weg moeten.
• De parkeervlakte voor 72 auto’s, het perron voor taxibusjes en de vereiste versteende speelterreinen zorgen voor
hittestress en problemen met afvoer van het regenwater.
Terwijl groen en biodiversiteit juist zorgen voor een aangenaam leefklimaat voor de buurt en passen in de klimaatdoelen van de gemeente Arnhem.
• Hoe wordt onze privacy gegarandeerd als aan alle zijden
van het beoogde gebouw klaslokalen komen en dus inkijk
ontstaat? Wat voor effect heeft dat op ons woongenot?
• Hoe zit het met de waarde van de woningen?

Maakt u zich ook zorgen, laat het ons weten. Stuur een e-mail naar: frederike16@upcmail.nl
Dit plan mag zo niet doorgaan!
Laat gemeente en Kentalis zoeken naar een leefbaar en werkbaar alternatief!

UW WOONGENOT HANGT AAN EEN ZIJDEN DRAAD

