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Aan de bewoners in de omgeving van 

Marketentster 2 – VSO Spinaker 

 

   

 

   

 

Hoorn, 25 januari 2023 

 

Onderwerp: Terugkoppeling bijeenkomst en vervolg VSO De Spinaker 

 

 

Beste inwoner, 

 

Contactpersoon 

M. Bakelaar 

Zaaknummer: 1981628 

 

 

Op 7 december 2022 was er een inloopbijeenkomst over de nieuwbouw voor VSO De Spinaker aan de 
Marketentster 2. Wij zijn zeer tevreden over de opkomst en de inbreng van alle aanwezigen. Dank 
daarvoor. In deze brief vertellen wij wat wij met uw inbreng doen en hoe wij u betrekken bij het vervolg. 
 
Opbrengst inloopbijeenkomst 
Tijdens de bijeenkomst hebben bewoners input gegeven op het ontwerp van de school, de weg langs de 
school met parkeerplaatsen, de kap van een aantal bomen in het gebied en over de veiligheid en 
bereikbaarheid tijdens de bouwwerkzaamheden. Wij gaan hieronder op de belangrijkste punten in. 
 
Bereikbaarheid kerk en kinderopvang tijdens en na de bouwwerkzaamheden. 
De aannemer zorgt ervoor dat de voetgangersbrug, het gebouw en de nooduitgang veilig bereikbaar 
blijven. Ook na de bouw blijft dit openbaar gebied. 
 
Verkeersveiligheid Poortwachter na de nieuwbouw. 
Door de aanleg van een ontsluitingsweg langs de oostzijde van de nieuwe school kunnen leerkrachten 
en leerlingen veilig naar de school toe. Dit voorkomt extra druk aan de Poortwachter. Voor de leerlingen 
die met busjes worden gebracht, wordt een aparte opstelstrook aangelegd aan de Poortwachter. Zo 
voorkomen we dat busjes midden op straat staan. Het voetpad langs de Poortwachter blijft behouden. 
 
Kap van bomen en verwijderen van groen. 
De school en de gemeente hebben bij het ontwerp van het terrein gekeken hoe de omgeving zo groen 
als mogelijk kan blijven en ingericht kan worden. De bomen langs de beide slootkanten blijven behouden 
en ook op de schoolpleinen blijven bomen staan of worden nieuwe bomen geplant. Langs de randen van 
het schoolplein komt veel groen. Dit ziet u op de schets op de volgende pagina. Helaas ontkomen we er 
niet aan om de bomen langs de Poortwachter weg te halen. Dit is nodig om ruimte te maken voor het 
veilig opstellen van de busjes die de leerlingen brengen en ophalen.  
Tijdens de bouwwerkzaamheden nemen we voor de overige bomen beschermende maatregelen. 
 
Veiligheid omgeving en overlast door inkijk in tuinen. 
Er zijn opmerkingen gemaakt over het feit dat de nieuwe ontsluiting een doodlopende weg is. Bewoners 
maken zich zorgen over mogelijke overlast door drugshandel of hangjongeren. Naast de bouw van de 
nieuwe school denkt de gemeente ook na over de ontwikkeling van de noordzijde, waar de huidige 
school staat. Zodra dat gereed is, is de nieuwe ontsluiting geen doodlopende weg meer. Mocht blijken 
dat er in de tussentijd overlast ontstaat, dan kan de gemeente passende maatregelen treffen. 
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Voor wat betreft het zicht op de tuinen, verwachten wij dat door het ontwerp zittende kinderen in de 
klassen geen of zeer beperkt zicht hebben op de tuinen. 
 
Ontwikkelingen aan de noordzijde bij de huidige school en het speelveldje. 
De gemeente denkt nog na over de toekomstige ontwikkeling aan de noordzijde. Gedacht wordt aan 
woningen voor verschillende doelgroepen, mogelijk in de vorm van een knarrenhof, en/of aan 
zorgwoningen en/of aan nieuwbouw van nog een school. Daarbij blijft er ook voldoende speelruimte voor 
kinderen. 
 
Degene die tijdens de inloopbijeenkomst schriftelijk een zorg heeft geuit, ontvangt van ons een 
persoonlijke reactie via de e-mail. Wanneer u geen e-mail ontvangt, wilt u dan een herinneringsmail 
sturen aan directievsohoorn@ronduitonderwijs.nl? Wellicht is er dan iets niet goed gegaan. 
 
Naast zorgen zijn tijdens de bijeenkomst ook veel complimenten geuit over het ontwerp van het 
schoolgebouw, de aandacht voor de duurzaamheid van het gebouw, de groene inrichting van het gebied 
en de parkeerplekken die worden aangelegd voor leerkrachten. Daarbij was er ook begrip voor eventuele 
overlast tijdens de bouw. Uiteraard proberen wij die zoveel mogelijk te beperken. 
 
Vervolgstappen openbare ruimte 
De gemeente start in het voorjaar eerst met het bouwrijp maken van de kavel van de school en de 
openbare ruimte. Met het bouwrijp maken van de locatie wordt een aantal bomen gekapt. Na de bouw 
worden ook weer nieuwe bomen aangeplant, onder andere op het schoolplein. Alle bomen langs de 
beide slootkanten blijven behouden. Daar is het ontwerp van de school en de nieuwe ontsluitingsweg op 
gebaseerd. Zoals aangegeven worden na de nieuwbouw parkeerplekken aangelegd voor leerkrachten 
en voor het veilig afzetten van de leerlingen. De nieuwe parkeerplekken zorgen ervoor dat er voldoende 
parkeerruimte overblijft voor u als bewoner.  
 
Vervolgstappen bouw school 
Het schoolbestuur verwacht binnenkort de omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente voor de 
bouw van de school. Via de officiële kanalen van de gemeente wordt u geïnformeerd over de 
vergunningaanvraag en de procedure. De bouw start volgens de huidige planning voor de zomer 2023 
en is in het 2e kwartaal van 2024 gereed. 
 
Toekomstige informatie  

Graag houden wij u met een digitale nieuwsbrief op de hoogte van het vervolg van dit project. Deze 

nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per kwartaal. Wilt u deze ontvangen? Mail dan naar 

directievsohoorn@ronduitonderwijs.nl met het verzoek om op de hoogte te blijven. Beschikt u niet over 

een e-mailadres, dan kunt u bij de school aangeven dat u graag per post geïnformeerd wil worden. 

 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en houden u graag op de hoogte. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Stichting Ronduit Onderwijs    Gemeente Hoorn 

Mark Leek, directeur Spinaker Hoorn   Michel Bakelaar, projectmanager 

  
Impressies terreininrichting met groene aankleding. 

 
Op deze brief staat geen handtekening door de digitale afhandeling. 
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