
Van: HCW van Houten
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
Onderwerp: Plan Daalse Hoek.
Datum: maandag 26 juni 2017 20:24:02
Bijlagen: Nieuwsitem RTV Utrecht.pdf

Handtekeningenlijst 26-6-2017.pdf

 
Geachte Leden van de Gemeenteraad.

 
Naar aanleiding van de presentatie van het stedenbouwkundig plan Daalse Hoek vragen
wij ons af, of dit plan wel kan voldoen aan de milieu regelgeving inzake geluidshinder.
De speelplaats van de nieuwe school is geprojecteerd tussen een gesloten bebouwing
(bakvormig).
Deze gesloten bebouwing bestaat uit: het kinderdagverblijf met erboven de sociale
appartementen, de school, de gymzaal, 5 nieuwe woningen en
7 bestaande woningen aan de Oude Maarsseveensevaart, en de senioren
appartementen aan de Thorbeckelaan (4 lagen en 3 lagen totaal 33 woningen).
Een groot gedeelte van deze bebouwing heeft dus een woonfunctie.
De school bevat 470 leerlingen + een onbekend aantal van het kinderdagverblijf welke
van de speelplaats gebruik zullen gaan maken.(waarschijnlijk niet allen tegelijk)
Dit zal een enorme geluidsoverlast veroorzaken,want met name het stemgeluid van
schreeuwende kinderen op schoolpleinen kan erg overheersend zijn.
Daar komt bij dat het geluid in deze gesloten bebouwing nergens heen kan.
Dit zal zeker storend zijn voor de hoger gelegen woonlagen, waarvoor nauwelijks geluid
beperkende maatregelen mogelijk zijn.
Als deelnemer van de klankbordgroep heb ik op 18 mei 2017 voorgesteld om het
schoolplein aan de Plesmanlaan te situeren,maar daar werd op
21 juni 2017( de tweede klankbordontmoeting) geen gehoor aan gegeven, terwijl er
word beweerd dat het plan met omwonenden tot stand is gekomen.
De bewoners van de seniorenappartementen hebben deze woningen betrokken omdat
deze zich op een rustige plaats bevonden, waar zij in alle rust kunnen leven.
Maar deze rust zal door dit plan totaal verloren gaan, dit kan toch niet de bedoeling
zijn?
Ter illustratie is een nieuwsitem bijgevoegd van RTV Utrecht.
Verder worden er in dit plan veel zaken erg rooskleurig voorgesteld.
Ik denk hierbij aan de grootte van de school waarbij 7 sociale woningen niet als woning
gebruikt kunnen worden,maar voor de school nodig zijn.
Ook de speelplaats wordt ogenschijnlijk de helft kleiner dan op de oude locatie.
Om dit te compenseren wil men het dak van de school benutten.(Lekker veilig en nog
meer herrie voor de omgeving)
De school heeft drie entrees in het binnengebied, veel kinderen zullen dus tussen het
gekrioel van auto’s het schoolplein moeten bereiken, wat zeker voor kinderen niet erg
veilig is.
Ook ontstaat er een toename van verkeer door brengen en halende ouders, waarbij ook
het wandelpad in het groene binnengedeelte als toegangsweg gebruikt zal gaan worden
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UTRECHT - Een groep bewoners in de utrechtsevillawijk Riinsweerd


maakt zich druk oh eén schoolplein in de buurt. De kinderen die er


ioet"n veroozaken namelijk al jaren geluidsoverlast'
Ci":Oàftànt.nóot heeft alvóor 8b.000 euro aan geluidswerende


maatregelen genomen, maar dat is nog niet genoeg volgens de


klagende buurtbewoners.
Deichooldirecteur zegt op zijn beurt dat er al heel veel is gedaan om


J" ou"tf"rt te vermindËren. "ík vind het heel vervelend voor de buren


dat ze overlast ervaren. We proberen er alles aan te doen om de


àverfàst te beperken. We hebben diverse maatregelen algenomen' We


iiin nos steed's in gesprek maar helaas kan ik de kinderen niet


ui-tzetteln", aldus directeur Ronald Goosen'
POLITIEK
bà sp oàroeit zich inmiddels ook met de kwestie' Volgens raadslid


Ílrê"ftlpp"r moet Oe temeente zijn verantwoordelijkheid nemen. Een


deet van de maatrêgelàn is door dé gemeente betraald, bovendien ligt er


een ondezoek dat áantoont dat er tè veel lauraai is. Schipper wil graag


datereennieuwege|uidsmetingkomtomtekijkelofde.klagcnde
Ë*ónáiJgàiijk he6ben, oat de maatregeten onvoldoende zijn.


WenouOeifrêijkamp is het daar niet mee eens' Hij Seeft a31 93t- "r
à;; á;"rÍená" màatregeten worden genomen. Volgens Kreiikamp


moeten de bewoners en dË directeur van de school het onderling met


elkaar oPlossen.
Oe KagènOe bewonets wilden niet reageren, ze zijn bang dat.de.


anOaëtrt voor het probleem de waardé van hun woningen zal laten


dalen.
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wat weer veel geluidshinder met zich meebrengt voor het naastliggende
seniorencomplex.
Ook zal het punt parkeerplaatsen een groot probleem worden.
Men wil zelfs het schoolplein in de ochtend open doen voor het parkeren van brengende
ouders,ook dit komt de veiligheid voor kinderen niet ten goede.
Er zijn te weinig parkeerplaatsen voor: het schoolpersoneel, de sociale woningen, de
seniorenwoningen en de brengende en halende ouders.
Is deze locatie niet te klein voor een school van 470 leerlingen en een kinderdagverblijf?
Met deze opsomming van feiten wil ik mede namens de bewoners van het
seniorencomplex Thorbeckelaan en een omwonende van de Oude Maarsseveensevaart
het verzoek doen dit plan niet te steunen.
Omdat de slogan van de gemeente Stichtse Vecht is : ”Uw Mening Telt”vertrouw ik op
een weloverwogen besluit.
Bij voorbaat dank,
Met vriendelijke groet,
H.C.W.van Houten.
Thorbeckelaan 74.
3601 BM.Maarssen.
 
In de bijlage zijn de Handtekeningenlijsten bijgevoegd.
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