
 

 

Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Doetinchem 
Raadhuisstraat 2 
7001 EW Doetinchem 
 
 
Doetinchem, 26 juni 2017 
 
 
Onderwerp: Basisschool Hogenkamp, kenmerk brief: 1052466/1235506 
 
 
Geachte leden van de Gemeenteraad, 
 
Onlangs hebben wij een brief van het college van Burgemeester en Wethouders van de 
Gemeente Doetinchem ontvangen met kenmerk 1052466/1235506 gedateerd op 30 mei 
2017 waarin vermeld wordt dat zij voornemens is de OBS Hogenkamp in onze wijk deels af 
te breken en te herbouwen in twee lagen. De verbouwing zou nodig zijn om het groeiend 
aantal leerlingen nu en in de toekomst te kunnen huisvesten. 
 
De brief heeft ons erg overvallen. Het verbaast ons zeer hier niet eerder iets van vernomen 
te hebben. U mag wel stellen dat wij met stomheid geslagen zijn en de brief interpreteren als 
een voldongen feit. Dit kan niet de werkelijkheid zijn. Een dergelijk besluit gaat de hele buurt 
aan en wij eisen dan ook inspraak en gehoord te worden in deze. 
 
Na het lezen van de brief van de gemeente van 30 mei jl, de agendastukken en het bijwonen 
van de beeldvormende raad van 22 juni jl. zijn de volgende vragen en bezwaren gerezen.  
 
Vragen: 

 
• Hoe kan het dat OBS Hogenkamp moet uitbreiden en er elders in Doetinchem leraren 

ontslagen worden, lokalen leegstaan vanwege krimp of niet goed scorend onderwijs? 
• Hoe kan het dat de drie grote middelbare scholen in Doetinchem in 2020 van drie 

naar twee scholen zullen fuseren in verband met de te verwachten krimp van 
leerlingen? Hoe rijmt dit met de uitbreiding van de OBS Hogenkamp? 

• Het voorstel geeft aan dat er onderzoeken zijn er gedaan om leerlingen elders te 
huisvesten? Welke onderzoeken zijn dit? Wij willen hier graag inzage in hebben. 

• Is de toename en aanname van leerlingen op OBS Hogenkamp reëel? Moet je als 
basisschool willen dat kinderen uit andere wijken, zelfs uit de wijde omtrek komen? 
Hogenkamp staat goed aangeschreven, andere scholen scoren lager. Moet je niet bij 
de basis beginnen en kijken hoe je het onderwijs op de andere scholen kunt 
verbeteren zodat ieder kind in zijn eigen wijk naar passend onderwijs kan? 

• Als er op dit moment al bouwtekeningen of bouwplannen zijn dan willen wij hierin 
graag inzage.  
 

Bezwaren: 
• Wij zijn van mening dat aantasting van leefbaarheid in een woonwijk een limiet heeft. 

Deze limiet is in de buurt OBS Hogenkamp allang bereikt met de aanwezigheid van 
de gymzaal aan de Lohmanlaan, de bouw van de tandartsenpraktijk Dental Clinics, 
de uitbreiding van OBS Hogenkamp 15 jaar geleden, de uitbreiding van 
Schavenweide en de komst van de appartementen complexen aan het Den Uylplein. 



Deze uitbreidingen brengen zoveel verkeersdrukte met zich mee dat iedere extra 
belasting ontoelaatbaar is. De huidige situatie is al chaotisch en gevaarlijk genoeg! 

• Wij hebben bezwaar tegen (een deel van) de sloop van het huidige schoolgebouw, dit 
gebouw is een genot voor het oog en architectonisch passend in de wijk. 

• Met de verbouwing van de school, met als gevolg toename van verkeer en 
toenemend geluidsoverlast vrezen wij een waardevermindering van de eigen woning. 

• De nieuwbouw is hoogbouw en is niet passend in de wijk. 
• Tijdens de beeldvormende raad werd door wethouder Sluiter aangegeven dat als er 

op termijn door krimp lokalen leeg komen te staan in OBS Hogenkamp, het gebouw 
een andere functie kan krijgen. Bijvoorbeeld een IKC, dit betekent dat de school dan 
diverse buurtfuncties kan krijgen, zoals kinderopvang, een wijkbedrijf, buurtcoaches 
etc. Gevolg hiervan is dat het verkeer dan de gehele dag, zowel 's avonds en in het 
weekend de buurt zal belasten. Dit is een groot bezwaar en we maken ons hier dan 
ook grote zorgen over.   

 
Wij realiseren ons dat we voor de beeldvormende raad van 22 juni jl.  een mogelijkheid tot 
inspraak hadden kunnen aanvragen. Helaas moeten wij concluderen dat wij te laat en te 
minimaal geïnformeerd zijn over de voorgenomen plannen. Door het korte tijdsbestek tussen 
de brief en de beeldvormende raad van 22 juni jl. was er voor ons helaas geen mogelijkheid 
om eerder te reageren en om inspraak aan te vragen. Hierbij verzoeken wij u vriendelijk doch 
dringend om voor de besluitvorming van 6 juli as. een gesprek met ons aan te gaan. Mocht 
dit niet mogelijk zijn dan hopen wij van harte dat de besluitvorming inzake uitbreiding OBS 
Hogenkamp uitgesteld kan worden, zodat wij eerst gehoord en nader geïnformeerd kunnen 
worden. 
Deze brief wordt zowel digitaal als per post naar u verstuurd. Bij de brief per post vindt u een 
bijlage met handtekeningen van buurtbewoners die deze brief ondersteunen.  
 
Wij kijken uit naar uw reactie.  
 
 
Namens een afvaardiging van de buurtbewoners omgeving OBS Hogenkamp, 
met vriendelijke groet, 
 
Angelique Dhondt, Rieky van Loo-Hermsen, Robert Arendsen, Sytze van Koningsveld, Petra 
Koekman 
 
 
 
 
 


