
Doetinchem, 02-04-2020 

 

Betreft: Inspraak krediet nieuwbouw Wilhelminaschool 

 

Geachte heer/mevrouw,  

Hierbij willen we als buurtcommissie van de Verdilaan graag inspraak in het voorbereidingskrediet  

nieuwbouw Wilhelminaschool.  

We willen puntsgewijs de bezwaren en vragen onder uw aandacht brengen. Deze punten zijn al in 

eerder stadium besproken met dhr. T. Gudden en later met dhr O. Horsman. We hopen op uw 

medewerking tijdens deze nieuwbouw van de Wilhelminaschool (WS) en kinderdagverblijf Twinkel 

(IKC Twinkel).  

 

1) Verkeersproblematiek en parkeerproblemen 

De Verdilaan is niet berekend op de huidige toestroom van de auto’s behorende bij de WS en IKC 

Twinkel (personeel en  ouders WS en IKC twinkel). Is het mogelijk om de ingang te verplaatsen naar 

de Boddens Hosangstraat. 

Hierbij komt dat er geen eigen parkeerplekken aanwezig zijn voor het personeel van WS en IKC 

twinkel wat toename van het parkeerprobleem veroorzaakt. De daarbij “tijdelijke” afspraak waarbij 

personeel WS en IKC Twinkel parkeert bij Muziekschool wordt niet opgevolgd.    

Doordat er onvoldoende parkeerplekken zijn wordt er fout geparkeerd wat leidt tot onveilige 

situaties rondom school tijdens de breng- en haal momenten.   

Het verkeer naar en op de toegangswegen stroopt op.  Te weten; Varsseveldseweg, Verdilaan, 

Rossinilaan en Boddens Hosangstraat. Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties.  

De onoverzichtelijke bocht en opritten van de huizen, bij de ingang van de WS,  raken verspert door 

stilstaande (geparkeerde)  auto’s. Het parkeerverbod wordt niet gerespecteerd waardoor er 

gevaarlijke situaties ontstaan voor ouderen en kinderen op de fiets en de overstekende voetgangers.  

 

2) Plaats van WS en IKC Twinkel op het perceel 

Op moment is er veel overlast van IKC Twinkel  i.v.m. de  ruimere openingstijden als de WS.  

Onderling gemaakte afspraken worden niet nagekomen waarbij er veel geluidsoverlast ontstaan 

tijdens de breng- en haalmomenten en buiten de schooltijden en vakanties.  

Het IKC Twinkel  (aantal kinderplaatsen BSO) is meer dan berekend en toegestaan volgens de 

landelijke norm.  De ruimte is hierop niet aangepast  waardoor ten onrechte het tussenplein wordt 

gebruikt als speelruimte wat voor extra overlast zorgt.  Dit probleem is bekend bij de inspectie GGD 

Noord- en Oost Gelderland en gemeente Doetinchem.   

Verzoek om rekening te houden met de plaats van het IKC Twinkel op het perceel en hierbij toe te 

zien op  een eigen speelgeleigenheid waardoor de overlast voor de buurt tot een minimum beperkt 

blijft.   



 

Bij opbouw van een 2e etage  verzoeken we om deze buiten het zicht van de omliggende huizen op 

het perceel te plaatsen.  Dit i.v.m. zicht belemmering  en privacy vermindering bewoners Verdilaan.  

 

3) Installatie/ventilatie WS en IKC Twinkel 

Op dit moment moeten ramen en deuren geopend worden voor de juiste ventilatie waardoor 

geluiden van binnen geluidsoverlast veroorzaken.  We willen verzoeken om hier in de nieuwbouw 

rekening mee te houden.  

Bij plaatsing van de installatie op het dak van de school is het van essentieel belang dat hierbij 

mogelijke overlast goed wordt bekeken, gezien deze voor behoorlijke overlast kan zorgen in de 

omgeving. Hierbij kijkend naar de ervaring van de airco op het dak van het Ulenhof.  

 

Samenvattend hebben we een aantal vragen: 

1) Is de parkeernorm berekening toekomstbestendig berekend. Meer auto’s van de 

bewoners  Verdilaan waardoor minder parkeervakken tijdens schooltijden. 

2) Als gevolg van de uitbreiding WS groeit  toestroom verkeer in de vorm van auto’s, 

fietsers en voetgangers hoe wordt hiermee omgegaan? 

3) Is er mogelijkheid tot eigen parkeergelegenheid  voor personeel WS en IKC Twinkel (zie 

SAM school en Ulenhof )  

4) Wordt bij de uitbreiding van het leerlingaantal WS ook gekeken naar eventuele 

toekomstige uitbreiding van het IKC Twinkel waarbij een grotere locatie en 

speelgelegenheid  noodzakelijk kan zijn? 

5) Is uitgangspunt voor uitbreiding  270 leerlingen wel realistisch gezien ervoor gesproken is 

over 275-300 leerlingen?  

6) Wat zijn de verwachtte kindplaatsen van Twinkel in de toekomst, gaat deze ook groeien 

en wat is de max? 

7) Verzoek tot afgesloten en eigen speelgelegenheid voor IKC Twinkel waardoor buiten 

schooltijden geluidsoverlast tot minimale beperkt blijft.  

8) Wordt bij de plaatsing van de WS en opbouw 2e etage gelet op uitzicht en privacy 

bewoners Verdilaan?   

9) Wordt er bij bouwhoogte uitgegaan van de 6 m goothoogte of maximale 10 meter 

bouwhoogte?  

10) Bij de nodige ventilatie en installatie berekeningen mogelijke geluidsoverlast meenemen.    

11) Tijdens bouwwerkzaamheden bouwverkeer zoveel mogelijk via Boddens Hosangstraat. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Buurtcommissie Verdilaan.  


