Overleg OBS Brinkschool/Stichting Baasis en de Peter Petersenschool/Vereniging
Jenaplanonderwijs Noord (VJN) inzake verhuizing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof.
Datum:
Aanwezig:

dinsdag 23 oktober 2018
Susanne de Wit (bestuur stichting Baasis), Bert Boers (OBS Brinkschool), Tamara
Baron (Peter Petersenschool), Tom Verbeek (Peter Petersenschool), Pieter Leemhuis
(bestuur VJN), Joost Fijma (bestuur VJN)

Vandaag, dinsdag 23 oktober 2018, hebben wij in gezamenlijk overleg gesproken over de mogelijke
verhuizing van OBS Brinkschool naar de Rummerinkhof. Beide partijen hebben zich uitgesproken
over de voorstellen vanuit de gemeente en de situatie die dat met zich meebrengt.
Beide scholen zien het belang van veilige en duurzame huisvesting, die ruimte biedt voor onderwijs
dat past bij de cultuur en identiteit van beide scholen en erkennen dat dislocatie hierbij zeer
onwenselijk is.
Beide partijen zijn positief over een plan dat ervoor zorgt dat het huidige plangebied volledig
beschikbaar blijft voor onderwijs- en speelruimte.* M.u.v. een mogelijke toegangsweg voor het
bereiken van de parkeerplaatsen, mits deze op een dusdanige manier wordt aangelegd zodat dit zo
min mogelijk ten koste gaat van effectieve buitenspeelruimte. Dit biedt ruimte voor nu en in de
toekomst aan een veilige en inspirerende schoolomgeving voor alle kinderen.
*(zie afbeelding 1.1. plangebied geel omrand)
Onderstaande gezamenlijke voorwaarden en uitgangspunten zorgen ervoor dat zowel de Brinkschool
als de Peter Petersenschool zich in de toekomst kunnen blijven ontwikkelen op een duurzame en
toekomstbestendige manier.
Parkeerplekken op het huidige Visio plein komen te vervallen
 De afname van het aantal parkeerplaatsen leidt mogelijk tot een significante afname van het
autoverkeer. In onze optiek komt dit ten goede van de verkeersveiligheid;
 Dit geeft meer ruimte voor buitenspelen.
Verkeervrij plein tussen de beide scholen
 Een gezamenlijk plein tussen beide scholen, aan beide kanten afgesloten voor zowel fiets en
autoverkeer waardoor een verkeersvrij-schoolplein ontstaat;
 Een gezamenlijk plein biedt extra kansen en mogelijkheden m.b.t. inrichting en gebruik;
 Een verkeervrij plein draagt bij aan de verkeersveiligheid voor de kinderen, ouders en
medewerkers van beide scholen.
Algehele verkeersveiligheid
 Beide scholen zetten zich in om ouders te stimuleren om met de fiets naar school te gaan;
 Een verkeersveilige herinrichting van de kruising Rummerinkhof-Oosterweg;
 OBS Brinkschool en PPS dragen gezamenlijk de zorg voor verdere spreiding van de
schooltijden (mogelijk 30 minuten).
Met inachtneming van deze uitgangspunten zijn we er als OBS de Brinkschool en Peter
Petersenschool van overtuigd dat een goede en veilige huisvesting van beide scholen aan de
Rummerinkhof mogelijk is. Wij roepen de gemeenteraad van Haren op om de boven genoemde
voorwaarden bij amendement te laten vastleggen in de komende raadsvergadering.
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Afbeelding 1.1 plangebied geel omrand.

