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Aan:  

Gemeenteraad Steenwijkerland  

Postbus 162 

8330 AD Steenwijk 

 

 

  

    

Datum : Giethoorn, 13 november 2018  

Betreft : zienswijze ontwerpbestemmingsplan Giethoorn- school Beulakerweg 

 

   

   

Geachte Raad, dame/heer, 

Hierbij doen wij u onze zienswijze toekomen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan Giethoorn-

basisschool Beulakerweg. Dit bestemmingsplan ligt vanaf 3 oktober 2018 gedurende zes weken ter inzage. 

Wij hebben met belangstelling kennisgenomen van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwikkelingen in 

de Gieterse polder alwaar uw gemeente tot aankoop van de boerderij en gronden Rodermond is 

overgegaan.  
 

Resultaten Enquête 

 

Gezien het belang van de bouw en locatie van de school, deze bouw je immers niet voor tien jaar, hebben 

wij de inwoners van Giethoorn in een enquête gevraagd naar hun mening over bovengenoemde 

ontwikkeling. De resultaten van deze enquête willen wij in deze zienswijze graag met u delen. Concreet 

betrof onze vraagstelling: 

 

In het verleden is de locatie aan De Deukten regelmatig genoemd als ideale locatie voor de nieuwe 

fusieschool. Door de aanwezigheid van de boerderij was dit echter niet mogelijk. Inmiddels is de 

voorbereiding van de bouw van de fusieschool aan de Beulakerweg in volle gang met als geplande 

openingsdatum het schooljaar 2020. Het eventueel heroverwegen van de locatie en een keuze voor De 

Deukten zal leiden tot verdere (onbekende) vertraging, een nog onduidelijke uitkomst van het proces en 

extra kosten voor onderhoud van de huidige twee schoolgebouwen. Een andere optie die mogelijk wordt 

indien er een weg zou komen door de polder is om de locatie aan de Beulakerweg te handhaven, maar met 

een toegangsweg aan de oostzijde via de nieuwe weg. Welke mening past het best bij u? 
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Uit het bovenstaande blijkt dat circa een derde van de respondenten voorstander is van de voor de huidige 

locatie. Opvallend is dat nog eens dertig procent vind dat de nieuwe school uit oogpunt van 

verkeersveiligheid beter kan worden ontsloten aan de achterzijde middels een nieuwe weg. Wij verzoeken 

u derhalve uitdrukkelijk deze mogelijkheid mee te nemen bij de vaststelling van het plan.  

 

Hetgeen wij in onze inspraakreactie hebben opgenomen ten aanzien van landschappelijke inpassing, het 

ontwerp van de school en de verkeersveiligheid blijven onverkort van toepassing en worden hier herhaald 

en ingelast. Daarbij willen wij nadrukkelijk aandacht vragen voor het aantal stallingsplaatsen voor de fiets. 

Een aantal van 85 lijkt laag gezien de ligging van de school waardoor meer dan nu het geval is kinderen op 

de fiets zullen komen. Het aantal van 85 gaat uit van de helft van het aantal leerlingen, de verwachting is 

dat dit aantal fors hoger zal zijn. 
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Wij verzoeken u bij de vaststelling van het bestemmingsplan de bovengenoemde  punten in acht te nemen 

en te betrekken bij het plan. 

 

Namens het bestuur van ’t Gieters Belang, 
 

  

    

Evert van Dijk (voorzitter ´t Gieters Belang)   

Voor en door ‘t dorp 

p/a: Beulakerweg 74, 8355 AJ Giethoorn 


