
Gespreksverslag.

Overleg (digitaal m.b.v. ms-teams) met directeur van Jan Hekmanschool over de aangescherpte visie voor de 
gronden van de Urbanus parochie.

26 augustus 2020.

Na een korte voorstelronde wordt uitleg gegeven over het huidige stadium van de ideeën en plannen voor het 
aanscherpen van de visie voor de gronden rondom de Urbanuskerk. De wethouder geeft  toelichting op het proces: 
de bijeenkomsten met omwonenden en raadsleden. Een verslag daarvan staat op de website ‘samen maken we 
Ouder Amstel. De uitleg van de plannen wordt gedaan door de penningmeester van het parochiebestuur.

De directeur van de Jan Hekmanschool maakt duidelijk dat voor de school vooral vragen spelen met betrekking tot 
de verkeersveiligheid van leerlingen en personeel van de school.

Er ontstaat na uitleg van de plannen discussie over de plek van de ingang van de parkeergarage (onder het ‘hofje’), 
over het wel of niet combineren van in- en uitgang, over het effect daarvan op de verkeerssituatie en 
verkeersintensiteit in de Schoolweg. Gevraagd wordt o.a. of er gekeken kan worden of de ingang van de 
parkeergarage aan de polderweg kan komen zodat gebruikers van de garage niet de Schoolweg in hoeven.

Aangegeven wordt in reactie dat omwonden met vergelijkbare opmerkingen kwamen, een en ander zal nog verder 
onderzocht moeten worden.

Gevraagd wordt of er misschien ook parkeerplekken voor schoolpersoneel in de parkeergarage kunnen komen zodat 
de plekken in de Schoolweg vrij komen ( en of  parkeerplaatsen kunnen vervallen?). Er kan dan een echte fietsstraat 
worden gemaakt met meer sfeer en meer fietsenstalling.

Opgemerkt wordt dat er nu 49 parkeerplekken zijn voorzien voor bewoners van de toekomstige woningen. De 
wethouder merkt op dat de gemeente ook het kavel op de hoek Polderweg / Schoolstraat bezit en daar misschien 
mogelijkheden liggen.

De directeur van de school merkt op dat de hoeveelheden auto’s waar het nu over lijkt te gaan wel wat ‘rauw op het 
dak vallen’, mede omdat er twee jaar geleden ook over de parkeerzaken overlegd is met de gemeente. Het beste 
voor de kinderen is dat er minder auto’s langs de school gaan komen. Hij vraagt ook of er gekeken is naar een garage 
met een ingang bij Small Steps en een uitgang aan de schoolzijde. Alle verkeer laten afwikkelen via de Benninghweg 
heeft de voorkeur. Er volgt een discussie over de mogelijkheden en haalbaarheid van 1 grote parkeergarage die ook 
onder het gemeenteperceel en liefst ook onder de locatie van Koenders zou zitten.

Er volgt nog wat verder discussie over de ‘in’s en out’s’ van de opties die de revue zijn gepasseerd. De directeur van 
de Hekmanschool herhaald dat hij zeer de voorkeur heeft voor een oplossing die er voor zorgt dat hij de auto’s aan 
de voorkant van de school kwijt is.

In de raadscommissie ruimte kan ingesproken worden.


