Inventarislijst van de stukken behorende bij het bezwaar van
Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond ( OPO)
betreffende het niet opnemen van de aanvraag voorzieningen in
het Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting
Onderwijs 2014
1. Programma en Overzicht 2014 Gemeente Heemkerk
2. Beschikking programma en overzicht 2014 d.d. 30 december
2014
3. Gespreksverslag bestuurlijk overleg 10 december 2013 en uw
reactie van 19 december 2013 d.d. 5 februari 2014
4. Artikel 107 Wet op het primair onderwijs.
5. Bezwaarschrift OPO Umond van 24 januari 2014.
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Inleiding

Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2014- gemeente Heemskerk
De schoolbesturen hebben, conform artikel 6 van de Verordening voorziening huisvesting onderwijs
(verder te noemen: de Verordening), vóór 1 februari 2013 aanvragen ingediend voor opname van
huisvestingsvoorzieningen op het Programma 2014.
Deze rapportage omvat een inventarisatie en een toelichting op de aanvragen. Als een aanvraag
voorzieningen wordt toegekend wordt deze geplaatst op het Programma 2014 en als een aanvraag
niet wordt toegekend wordt deze geplaatst op het Overzicht 2014.
Algemene toelichting
De beoordeling van een aanvraag vindt plaats aan de hand van 3 basisdocumenten:
1. voor elk schoolgebouw heeft het bureau RaderAdvies B.V. in 2009/2010 een
onderhoudsbegroting opgesteld. De schoolbesturen gebruiken dit document als basis voor
toekomstige onderhoudsaanvragen. Het kan daarnaast voorkomen dat aanvragen worden
ingediend die niet in de meerjaren onderhoudsbegroting staan vermeld.
2. over alle ingediende aanvragen wordt door een extern bureau een technisch advies
uitgebracht. Dit advies wordt meegewogen in de beoordeling van de onderhoudsaanvragen.
3. de lange termijn (>15 jaar) leerlingenprognose is een essentieel component in het bepalen
van de toekomstverwachting van de school en is bepalend voor het gebruik van de
onderwijshuisvesting. De laatste vastgestelde leerlingenprognose is van Pronexus uit 2012.
Bekostigingsplafond onderwijs
Conform artikel 11 van de Verordening wordt het bekostigingsplafond voor het jaar 2014 vastgesteld
op een bedrag van € 50.000. Dit bedrag wordt gestort in een onderhoudsvoorziening en is bedoeld
voor het uit te voeren planmatig onderhoud aan de schoolgebouwen voor zowel het openbaar- als het
bijzonder primair onderwijs. Indien de totale financiële omvang van de aanvragen het
bekostigingsplafond overschrijdt, worden de criteria gehanteerd voor de urgentie van de
aangevraagde voorzieningen, zoals opgenomen in Bijlage V van de Verordening.
Voorgesteld wordt om:
1. in 2014 een bedrag ad € 3.200,- te onttrekken uit de onderhoudsvoorziening onderwijs ten
behoeve van planmatig onderhoud;
Aantal aanvragen
In totaal zijn er 2 aanvragen voorzieningen ingediend.
De verdeling is als volgt:
- Stichting Tabijn
- StichtinflOpenbaar Primair Onderwijs Umond

1 aanvraag
1 aanvraag
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Ingediende aanvragen

Door de schoolbesturen zijn de volgende aanvragen voorzieningen onderwijshuisvesting ingediend,
die vervolgens in behandeling zijn genomen:
Stichting Tabijn
Dependance Anne Frank, Willem van Coulsterstraat
1. het vervangen van de dakbedekking van de fietsenstalling.
Deze voorziening is eerder toegekend in het Programma en Overzicht 2012. Door het niet tijdig
aanvragen van uitstel is deze voorziening eind 2012 komen te vervallen.
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Umond
De Zilvermeeuw.
1. Het verwijderen van de noodlokalen inclusief de noodzakelijke aanpassingen aan het schoolplein
en de hekwerken.

3

Beoordeling aanvragen

Stichting Tabijn
Dependance Anne Frank, Willem van Coulsterstraat
>

Het vervangen van dakbedekking van de fietsenstalling.
Het bestuur heeft een aanvraag ingediend voor het vervangen van de dakbedekking van de
fietsenstalling. De kosten zijn geraamd op € 3.200,-.
Beoordeling:
Uit externe beoordeling (2011) blijkt dat de dakbedekking is verouderd, craquelé vertoond en dat
de dakranden loslaten. Het vervangen van de dakbedekking is noodzakelijk. In afwachting van de
ontwikkeling samenvoeging van de Burghtweijt en de Anne Frankschool heeft het schoolbestuur
in 2012 aan de uitvoering van deze voorziening geen prioriteit gegeven. Inmiddels is de
(voormalige) Burghtweijt met ingang van het schooljaar 2013-2014 gefuseerd met de Anne
Frankschool, Het schoolbestuur heeft besloten de locatie aan de Willem van Coulsterstraat - tot
het moment dat de school op één locatie kan worden gehuisvest - als dependance in te zetten om
de leerlingen van de fusieschool te huisvesten. In dat licht bezien kan worden ingestemd met de
uitvoering van de aangevraagde voorziening.
Voorstel: het vervangen van de dakbedekking van de fietsenstalling te plaatsen op het
programma.
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Stichting Openbaar Primair Onderwijs Umond
De Zilvermeeuw

>

Het verwijderen van de noodlokalen inclusief de noodzakelijke aanpassingen aan het schoolplein
en de hekwerken.
In verband met daling in het aantal leerlingen heeft het bestuur een aanvraag ingediend om de
drie noodlokalen te verwijderen en aansluitend de noodzakelijke aanpassingen aan het plein en
de hekwerken uit te voeren.
Beoordeling:
In de beoordeling van deze aanvraag is een ontwikkeling meegewogen. De gemeente heeft in
2013 een verzoek ontvangen voor de oprichting van een islamitische school. Deze aanvraag is
beoordeeld en geplaatst op het Plan van scholen 2014-2017. De minister van OC&W besluit
uiterlijk 31 december 2013 op dit verzoek.
De noodlokalen zijn technisch in een goede staat en kunnen eventueel voor tijdelijke huisvesting
worden ingezet. In afwachting van de besluitvorming door het Ministerie en de mogelijke
huisvestingsbehoefte die daaruit ontstaat overweegt de gemeente deze noodlokalen te
hergebruiken. Stalling van de lokalen op de huidige locatie is voor dit moment de goedkoopste
optie.
Vanwege technische redenen is het niet mogelijk het beheer van de noodlokalen over te zetten
naar de gemeente. Samen met het schoolbestuur is besloten het beheer van de noodlokalen
vooralsnog bij de stichting te laten. De kosten van het beheer en de instandhouding kunnen wel
met ingang van het schooljaar 2013-2014 ten laste worden gebracht van de gemeente. Hierover
worden nog nadere afspraken gemaakt.
Voorstel: het verwijderen van de noodlokalen Inclusief de noodzakelijke aanpassingen aan
het schoolplein en de hekwerken te plaatsen op het overzicht.

Financieel overzicht
•
Aangevraagd
Schoolbestuur

Programma

Dekking 1

2014

/

Stichtina Tabiin
Dislocatie Anne Frank - vervanqen dakbedekkinq fietsenstalling

€

3.200,00

€

60.000,00

Overzicht

€

3.200,00

ov

€

Stichtinq Openbaar Primair Onderwi|s Umond
Zilvermeeuw, verwijderen noodlokalen inclusief noodzakelijke aanpassingen

1 €
ov = onderhoudsvoorziening

TotaaJ onderhoudsvoorziening

€

3.200,00

60.000,00

2. Beschikking programma en overzicht 2014 d.d. 30 december
2014
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Stichting Openbaar Primair Onderwijs Umond
(OPO)
Zeilmakerstraat 62
1991 JC VELSERBROEK

Geacht bestuur,
In het OOGO van 16 oktober 2013 is de inhoud van het programma en overzicht onderwijs 2014
besproken en vastgesteld. Uw bestuur heeft voor 2014 de volgende aanvraag ingediend:
De Zilvermeeuw.
Het verwijderen van de noodlokalen inclusief de noodzakelijke aanpassingen aan het
schoolplein en hekwerken.
Hierbij bevestig ik u dat deze aanvraag voorzieningen is geplaatst op het overzicht.
De gemeente heeft met dit besluit rekening gehouden met een ontwikkeling. In 2013 heeft de
gemeente een verzoek ontvangen voor de oprichting van een islamitische school. In afwachting van
de besluitvorming door het Ministerie en de mogelijke huisvestingsbehoefte die daaruit ontstaat
overweegt de gemeente deze noodlokalen te hergebruiken. Deze noodlokalen zijn technisch nog in
goede staat en kunnen voor tijdelijke huisvesting worden ingezet. Stalling van de lokalen op de
huidige locatie is voor dit moment de goedkoopste optie.
Vanwege technische redenen is het niet mogelijk het beheer van de noodlokalen over te zetten naar
de gemeente. Samen met het schoolbestuur is besloten het beheer van de noodlokalen vooralsnog bij
de stichting te laten. De kosten van het beheer en de instandhouding kunnen, volgens afspraak, wel
met ingang van het schooljaar 2013-2014 ten laste worden gebracht van de gemeente.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na de verzending van dit besluit een
bezwaarschrift indienen. U stuurt dit bezwaarschrift per brief of fax aan burgemeester en wethouders,
Postbus 1, 1960 AA Heemskerk. Indien u in het bezit bent van een DigiD-inlogcode kunt u bezwaar
maken via www.heemskerk.nl. Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend,
n uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:
uw naam en adres;
de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken (of u stuurt een kopie van het
besluit mee);
de redenen waarom u bezwaar maakt;
uw handtekening.
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Tijdens de bezwaarschriftprocedure kunt u, als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist, om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

J.J.M, van Diepen
Bureauhoofd

3. Gespreksverslag bestuurlijk overleg 10 december 2013 en uw
reactie van 19 december 2013 d.d. 5 februari 2014
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Stichting Openbaar Primair Onderwijs Umond
(OPO)
Zeilmakerstraat 62
1991 JC VELSERBROEK

Geachte heer De Krey,
Op 10 december 2013 heeft u, ondergetekende en de heer C.M. Beentjes, wethouder Onderwijs, een
gesprek gehad over de komst van een Islamitische basisschool in Heemskerk. Van dit gesprek is een
gespreksverslag gemaakt. U geeft aan aanvullingen te hebben op dit gespreksverslag. Deze
aanvullingen heeft u verwoord in uw brief van 19 december 2013 (kenmerk 13.391).
Het gesprek met u had voornamelijk een informatief karakter. Tijdens het overleg bent u op de hoogte
gebracht van de komst van een nieuwe school in de gemeente Heemskerk. De gemeente heeft
besloten om in de eerste vijf jaar voor deze school een gematigd huisvestingbeleid toe te passen.
Dit betekent dat zoveel mogelijk wordt aangestuurd om de nieuwe school te huisvesten in de
bestaande huisvesting.
Met ingang van het schooljaar 2013/2014 staan bij de OBS de Zilvermeeuw drie lokalen leeg. U heeft
voor het verwijderen van deze lokalen en het herstel van het schoolplein een aanvraag voorzieningen
programma 2014 ingediend. Deze aanvraag is door ons afgewezen en geplaatst op het Overzicht
2014. Als reden voor deze afwijzing is aangegeven dat de gemeente deze lokalen beschikbaar wil
houden om de nieuwe school te kunnen huisvesten. Uw stichting heeft deze lokalen voor de zomer
van 2013 terug geleverd aan de gemeente. De lokalen zijn echter nog steeds in beheer van uw
stichting, omdat bij overdracht bleek dat de lokalen in de exploitatie (energie en alarmopvolging) niet
te scheiden zijn van het hoofdgebouw. Vanaf het schooljaar 2013/2014 kunnen de kosten die hieruit
voortvloeien bij de gemeente in rekening worden gebracht.
In het OOGO van 16 oktober 2013 heeft Dhr. Wissink op het voorgenomen besluit de lokalen
voorlopig te handhaven, de visie van uw stichting verwoord. In het overleg van 10 december is deze
visie bij u geverifieerd. U heeft in het overleg het standpunt van uw stichting nader toegelicht, waarin u
tevens uw zorg- en aandachtspunten over een eventueel medegebruik door de nieuwe school heeft
ingebracht. In dit stadium van het proces nemen wij uw reactie als verwoord in uw brief van
19 december jl. voor kennisgeving aan.
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onze referentie:

UD/2014/95757

Vanaf het moment dat wordt besloten om de leegstaande lokalen in te zetten als huisvesting voor de
nieuwe school treden wij opnieuw hierover met u in overleg.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

-YR.M. Hakze-Castricum
beleidsmedewerker onderwijshuisvesting
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4. Artikel 107 Wet op het primair onderwijs

V
Artikel 107 Wet op het primair onderwijs
Hoofdstuk I. Basisonderwijs
Titel IV. Bekostiging
Afdeling 3. Voorziening in de huisvesting

Artikel 107. Vorderingsrecht

1.
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een gedeelte van een gebouw of terrein dat tijdelijk of gedurende een
gedeelte van de dag niet nodig zal zijn voor de daar gevestigde school, gedurende die tijd als huisvesting voor
een andere school, voor ander uit de openbare kas bekostigd onderwijs niet zijnde basisonderwijs, of voor
educatie als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs dan wel voor andere culturele, maatschappelijke of
recreatieve doeleinden te bestemmen. Het voorgenomen gebruik dient zich te verdragen met het onderwijs aan
de in het gebouw gevestigde school. Tevens zijn burgemeester en wethouders bevoegd ten behoeve van het
onderwijs in lichamelijke oefening of expressie-activiteiten een gebouw of terrein dan wel een gedeelte daarvan
dat tijdelijk gedurende gedeelten van de dag of in het geheel niet nodig zal zijn voor de daar gevestigde school,
gedurende die tijd als huisvesting voor een andere school, voor ander uit de openbare kas bekostigd onderwijs
niet zijnde basisonderwijs, of voor educatie als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs dan wel voor
andere culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden te bestemmen.

2.

Indien het gebouw of terrein in gebruik is voor een niet door de gemeente in stand gehouden school plegen
burgemeester en wethouders vooraf overleg met het bevoegd gezag en, voor zover van toepassing, ook met het
bevoegd gezag van die school of nevenvestiging waarvoor de huisvesting is bestemd.

5. Bezwaarschrift OPO IJmond van 24 januari 2014.
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Burgemeester en Wethouder
van de gemeente Heemskerk
t.a.v. mevr. M. Nijman-van Markus
Postbus 1
1960 AA Heemskerk
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^ ' bezwaar tegen vaststelling
Progr. en Overzicht Voorz.
Huisvest. Onderwijs 2014,
uw beschikking van 30-122013 ref.: Z/2013/180536
UD/2013/94964
Voorinformatie: 023 5201580

Geacht College,

Hierbij maken wij bezwaar tegen uw besluit d.d. 30 december 2013 tot het niet opnemen van onze aanvraag
voorzieningen op het Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014. Het betreft onze
aanvraag voor het verwijderen van de noodlokalen inclusief de noodzakelijke aanpassingen aan het schoolplein
en hekwerken bij onze basisschool De Zilvermeeuw, De Visserstraat 6a te Heemskerk, Brin 18TL.
Een kopie van het door ons bestreden besluit treft u hierbij als bijlage aan.
Wij maken dit bezwaar omdat het geenszins duidelijk is of deze lokalen ook daadwerkelijk ingezet gaan worden
voor de tijdelijk huisvesting van een op te richten Islamitische School binnen de gemeente Heemskerk.
Daarnaast zijn wij over de definitieve toewijzing aan deze school, alsmede over de locatie nog in overleg met
vertegenwoordigers van uw gemeente. Door het niet opnemen van deze voorziening, i.c. het reserveren van
,de benodigde middelen wordt feitelijk uitgesloten dat de betreffende lokalen zullen worden verplaatst naar
leen andere locatie dan het terrein bij de basisschool De Zilvermeeuw. Het handhaven van de noodlokalen
belemmert het herstel van het schoolplein en verhoogt het risico op vandalisme.

Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Umond
Zeilmakerstraat 62,1991 JC Velserbroek
Telefoon 023 5201580
Fax 023 5397650
E-mail bestuursbureau@ooijmond.nl
Internet www.ooijmond.nl
Rabobank 38.80.51.809
KvK Amsterdam 34183649

Overigens zijn wij van mening dat de omvang van deze noodlokalen ontoereikend is bij de start van de
Islamitische School. Bij 60 leerlingen maakt de school aanspraak op een huisvestingsomvang van minimaal
502 m2. De beoogde tijdelijke huisvesting in de noodlokalen is slechts 287 m2 groot, (zie de Verordening
Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Bijlage lll, deel B Wijze van bepalen van de ruimtebehoefte 1.1.1).
Bij afzonderlijke brief (ons kenmerk 14.029) doen wij uw College voor deze aanvraag een spoedaanvraag voor
het jaar 2014, alsmede een aanvraag voor het jaar 2015 toekomen.
Graag ontvangen wij per omgaande een ontvangstbevestiging van deze brief.

Hoogachtend,
Stichting OPO Umond
College van Bestuur

B. de Krey
Bestuurder
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Stichting Openbaar Primair Onderwijs Umond
(OPO)
Zeilmakerstraat 62
1991 JC VELSERBROEK

iM
Geacht bestuur,
In het OOGO van 16 oktober 2013 isde inhoud van het programma en overzicht onderwijs 2014
besproken en vastgesteld. Uw bestuur heeft voor 2014 de volgende aanvraag ingediend:
-

De Zilvermeeuw.
Het verwijderen van de noodlokalen inclusief de noodzakelijke aanpassingen aan het
schoolplein en hekwerken.

Hierbij bevestig ik u dat deze aanvraag voorzieningen is geplaatst op het overzicht.
De gemeente heeft met dit besluit rekening gehouden met een ontwikkeling. In 2013 heeft de
gemeente een verzoek ontvangen voor de oprichting van een islamitische school. In afwachting van
de besluitvorming door het Ministerie en de mogelijke huisvestingsbehoefte die daaruit ontstaat
overweegt de gemeente deze noodlokalen te hergebruiken. Deze noodlokalen zijn technisch nog in
goede staat en kunnen voor tijdelijke huisvesting worden ingezet. Stalling van de lokalen op de
huidige locatie is voor dit moment de goedkoopste optie.
Vanwege technische redenen is het niet mogelijk het beheer van de noodlokalen over te zetten naar
de gemeente. Samen met het schoolbestuur is besloten het beheer van de noodlokalen vooralsnog bij
de stichting te laten. De kosten van het beheer en de instandhouding kunnen, volgens afspraak, wel
met ingang van het schooljaar 2013-2014 ten laste worden gebracht van de gemeente.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na de verzending van dit besluit een
bezwaarschrift indienen. U stuurt dit bezwaarschrift per brief of fax aan burgemeester en wethouders,
Postbus 1, 1960 AA Heemskerk. I ndien u in het bezit bent van een DigiD-inlogcode kunt u bezwaar
maken via www.heemskerk.nl. Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend,
n uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:
uw naam en adres;
de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken (of u stuurt een kopie van het
besluit mee);
de redenen waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening.
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onze referentie:

UD/2013/94964

Tijdens de bezwaarschriftprocedure kunt u, als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist, om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

J.J.M. van Diepen
Bureauhoofd
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Inleiding

Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2014- gemeente Heemskerk
De schoolbesturen hebben, conform artikel 6 van de Verordening voorziening huisvesting onderwijs
(verder te noemen: de Verordening), vóór 1 februari 2013 aanvragen ingediend voor opname van
huisvestingsvoorzieningen op het Programma 2014.
Deze rapportage omvat een inventarisatie en een toelichting op de aanvragen. Als een aanvraag
voorzieningen wordt toegekend wordt deze geplaatst op het Programma 2014 en als een aanvraag
niet wordt toegekend wordt deze geplaatst op het Overzicht 2014.
Algemene toelichting
De beoordeling van een aanvraag vindt plaats aan de hand van 3 basisdocumenten:
1. voor elk schoolgebouw heeft het bureau RaderAdvies B.V. in 2009/2010 een
onderhoudsbegroting opgesteld. De schoolbesturen gebruiken dit document als basis voor
toekomstige onderhoudsaanvragen. Het kan daarnaast voorkomen dat aanvragen v/orden
ingediend die niet in de meerjaren onderhoudsbegroting staan vermeld.
2. over alle ingediende aanvragen wordt door een extern bureau een technisch advies
uitgebracht. Dit advies wordt meegewogen in de beoordeling van de onderhoudsaanvragen.
3. de lange termijn (>15 jaar) leerlingenprognose is een essentieel component in het bepalen
van de toekomstverwachting van de school en is bepalend voor het gebruik van de
onderwijshuisvesting. De laatste vastgestelde leerlingenprognose is van Pronexus uit 2012.
Bekostigingsplafond onderwijs
Conform artikel 11 van de Verordening wordt het bekostigingsplafond voor het jaar 2014 vastgesteld
op een bedrag van € 50.000. Dit bedrag wordt gestort in een onderhoudsvoorziening en is bedoeld
voor het uit te voeren planmatig onderhoud aan de schoolgebouwen voor zowel het openbaar- als het
bijzonder primair onderwijs. Indien de totale financiële omvang van de aanvragen het
bekostigingsplafond overschrijdt, worden de criteria gehanteerd voor de urgentie van de
aangevraagde voorzieningen, zoals opgenomen in Bijlage V van de Verordening.
Voorgesteld wordt om:
1. in 2014 een bedrag ad € 3.200,- te onttrekken uit de onderhoudsvoorziening onderwijs ten
behoeve van planmatig onderhoud;
Aantal aanvragen
In totaal zijn er 2 aanvragen voorzieningen ingediend.
De verdeling is als volgt:
- Stichting Tabijn
- Stichting Openbaar Primair Onderwijs Umond

1 aanvraag
1 aanvraag
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Stichting Openbaar Primair Onderwijs Umond
De Zilvermeeuw
>

Het verwijderen van de noodlokalen inclusief de noodzakelijke aanpassingen aan het schoolplein
en de hekwerken.
In verband met daling in het aantal leerlingen heeft het bestuur een aanvraag ingediend om de
drie noodlokalen te verwijderen en aansluitend de noodzakelijke aanpassingen aan het plein en
de hekwerken uit te voeren.
Beoordeling:
In de beoordeling van deze aanvraag is een ontwikkeling meegewogen. De gemeente heeft in
2013 een verzoek ontvangen voor de oprichting van een islamitische school. Deze aanvraag is
beoordeeld en geplaatst op het Plan van scholen 2014-2017. De minister van OC&W besluit
uiterlijk 31 december 2013 op dit verzoek.
De noodlokalen zijn technisch in een goede staat en kunnen eventueel voor tijdelijke huisvesting
worden ingezet. In afwachting van de besluitvorming door het Ministerie en de mogelijke
huisvestingsbehoefte die daaruit ontstaat overweegt de gemeente deze noodlokalen te
hergebruiken. Stalling van de lokalen op de huidige locatie is voor dit moment de goedkoopste
optie.
Vanwege technische redenen is het niet mogelijk het beheer van de noodlokalen over te zetten
naar de gemeente. Samen met het schoolbestuur is besloten het beheer van de noodlokalen
vooralsnog bij de stichting te laten. De kosten van het beheer en de instandhouding kunnen wel
met ingang van het schooljaar 2013-2014 ten laste worden gebracht van de gemeente. Hierover
worden nog nadere afspraken gemaakt.
Voorstel: het verwijderen van de noodfokalen inclusief de noodzakelijke aanpassingen aan
het schoolplein en de hekwerken te plaatsen op het overzicht.
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in deze krant, wekte de verbazing
van het college van b en w. In een
brief op 5 december aan VOF Meerplein-penvoerder Henri van Dam
van Synchroon, een projectontwikkelaar in Zoetermeer, concludeerde
het college dat 'met grote teleurstelling' uit deze berichten werd opgemaakt dat de VOF van het oude plan
af wilde. Over dat plan bestaat een
officieel contract met de gemeente,
en dat wordt dus verbroken, meent
het college.
Van Dam heeft hierop een brief aan
het college gestuurd waaruit lean
worden afgeleid dat Van Lith niet
namens de VOF Meerplein heeft ge-

Volgens VOF Meerplein kan deze artist impression van het nieuwe winkelcentrum nog niet de prullenmand in.

sproken. Het oude, grote plan is nog
altijd actueel. Dit oude plan is echter
nog niet definitief, omdat er een beroepsprocedure tegen loopt bij de
rechtbank Haarlem. VOF Meerplein
neemt deel aan die procedure en het
'oude' plan wordt daar dus verdedigd.
De onduidelijkheid is nu groot. De
ene woordvoerder van de VOF zegt
dat het plan op oude voet doorgaat,
de andere woordvoerder meldt dat

Automobiliste uit Castricum
rijdt slingerend over N208
Van onze verslaggeefster

Velsen-Zuid # Een politieman in
vrije tijd zag dinsdagavond een
slingerende auto met dertig kilometer per uur over de N20S rijden. De auto zorgde hiermee voor
een kleine file.
Het incident was rond 21.45 uur
op het grondgebied van VelsenZuid.
De politieman zorgde ervoor dat
de auto met daarin een 67-jarige
vrouw uit Castricum veilig aan de

kant kwam te staan en riep assistentie op om de blaastest af te
kunnen nemen.
Ademanalyse

Uit de test werd duidelijk dat de
vrouw te veel had gedronken. Ze
is aangehouden. Uit de ademanalyse bleek vervolgens dat de Castricumse ruim drie keer meer had
gedronken dan maximaal is toegestaan.
Haar rijbewijs is ingenomen en er
is proces-verbaal opgemaakt.

het de prullenbak in kan en dat er
iets heel anders, en kleiners wordt
bedacht.
Kleiner

Voor de gemeente geldt echter dat
de brief van de VOF over doorgang
van het oude plan leidend is; die
staat zwart op wit. Maar insiders op
het stadhuis denken dat de VOF op
de achtergrond toch allang bezig is
met een nieuw, kleiner plan. Dit

plan zal echter leiden tot nieuwe onderhandelingen met de gemeente
over de afname van de ondergrondse parkeergarage ter waarde van 24
miljoen euro. Mocht het zo zijn dat
er een veel goedkopere garage wordt
neergezet, dan zal de gemeente hierover ook de onderhandelingen willen heropenen teneinde een stuk
goedkoper uit te komen. Dat is voordelig voor de gemeentekas.
Op 6 maart wordt de gemeenteraad

in een commissievergadering bijgepraat over het plan. Het college van
b en w hoopt dan een gesprek te hebben gehad met de directie van de
VOF Meerplein om Waarheid te krijgen over de status van het plan. Dat
het nog wel een jaar of twee kan duren voordat er überhaupt wat gebeurt, lijkt overigens wel tussen
neus en lippen bevestigd.
Van Lith en Van Dam waren niet bereikbaar voor commentaar.

Bestuur De Zilvermeeuw tegen
komst islamitische basisschool
Poriën Knijnenberg

Heemskerk * Schoolbestuur Openbaar Primair Onderwijs IJmond wil
de komst van de nieuwe islamitische
school bij basisschool De Zilvermeeuw tegenhouden. Een lastige
zaak.
De gemeente, die gaat over de huisvesting van scholen, wil de nieuwe
islamitische basisschool onderdak
geven in drie lege noodlokalen op
het schoolplein van De Zilver-

meeuw. Komend schooljaar wil de dat het gebruik van een plein door
islamitische school open gaan. Op twee scholen overlast veroorzaakt.
dit moment hebben dertig leerlin- „Als de een pauze heeft, worden de
lessen van de ander verstoord."
gen zich aangemeld.
Bert de Krey van het openbare De bestuurder vraagt zich af in hoeschoolbestuur zegt dat op De Zilver- verre de wethouder andere opties
meeuw verontrust is gereageerd op heeft overwogen. „Het is ook een
het plan van de gemeente. De Krey mogelijkheid om de noodlokalen
pleit ervoor om de units te verwijde- van het terrein van De Zilvermeeuw
ren. „In april vorig jaar hebben we weg te halen en op een andere plek
daar al een verzoek voor ingediend. neer te zetten. Dat geeft meer ruimWe willen het schoolplein in zijn ou- te." Vandaag voert het schoolbede formaat herstellen.-" Hij denkt stuur overleg met de gemeente.

iberale winkel
leemskerk
irien Knijnenberg
.■emskerk * Liberaal Heemskerk
ijgt een verkiezingswinkel aan
iropaplein 6 in Heemskerk. Het
ce komt overgewaaid uit buurge
ecnte Beverwijk. Daar promoten
: PvdA,. WD en CDA zichzelf in
egstaande winkelpanden aan de
reestraat. De gedachte is om een
ïtmoetingsplek voor kiezers te
:bben in aanloop van de gemeen
raadsverkiezingen op woensdag
maart. Initiatiefnemer van de cer
e verkiezingswinkel in Heems
stk is Jan Boer, nummer zeven op
e kandidatenlijst van Liberaal
ieemskerk. Op vrijdag 21 januari is
e opening. Tot aan de verkiezingen
: de winkel op vrijdag en zaterdag
anaf 10.30 uur open. Lijsttrekker
leke Jansen vindt de winkel een
:uk alternatief voor de weekmarkt
1 de dorpskern, waar de partij ook
Itijd staat. „Het Europaplein zit in
en totaal ander gedeelte van
leemskerk. Zo bedienen we twee
:ebieden." Op maandag 3 maart
loudt Liberaal Heemskerk een ont
noetingsavond met leden en andere
^interesseerden in de De Nozem en
)e Non in Heemskerk.

Islamschool bij
Zilvermeeuw
y? J Dorien Knijnenberg
^*t-~ I d.knijnenberg^hdcmcdla.nr

Heemskerk #De nieuwe islamiti
sche school in Heemskerk komt wel
licht op het terrein van basisschool
De Zilvermeeuw aan De Visserstraat
te zitten. Bij die school staan drie
noodlokalen leeg. R uimte genoeg
voor de dertig leerlingen die zich tot
nu voor het islamitische onderwijs
hebben aangemeld.
Het plan staat nog niet vast. Maar
dat de gemeente die kant op wil, is
duidelijk. In een ambtelijk stuk
staat dat de gemeente wil bekijken
of de nieuwe school in de noodloka
len kan. Het leerlingaantal voor de
school kan nog oplopen.
Belangstelling

Tot zaterdag 15 januari kunnen nog
nieuwe gegevens over het aantal
scholieren worden aangeleverd. Pas
dan wordt duidelijk hoeveel ruimte

.

teerlijke tapenade van
uw Keurslager
KEURSLAGERKOOPJE

de islamitische school precies nodig
heeft en kan een beslissing over de
huisvesting officieel worden ge
maakt.

jjj Malse
varkensoesters
jj

Bezwaar

Het schoolbestuur van De Zilver
meeuw, Stichting Openbaar Primair
Onderwijs IJmond, heeft 22 januari
een verzoek ingediend om de tijde
lijke lokalen weg te halen. Daar ging
de gemeente niet mee akkoord. Het
schoolbestuur diende namelijk een
verkeerde aanvraag in. Daarnaast
vindt de gemeente het praktischer,
goedkoper en efficiënter om de
noodlokalen te laten staan tot er
meer duidelijkheid is. Het schoolbe
stuur maakte daar bezwaar op. Nie
mand van het bestuur was gisteren
bereikbaar om verdere uitleg te
kunnen geven.
Bij het bestuur van de islamitische
basisschool willen ze geen commen
taar geven. Daarvoor verwijzen ze
naar de afdeling voorlichting van de
.gemeente Heemskerk.
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