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Binnengekomen reacties direct omwonenden locatie Vondellaan n.a.v. informatiefilm d.d. juni 2021 

 Binnengekomen reacties bewoners: Reactie: 

1 Wij wonen aan de Van Lenneplaan, aan de achterkant van het Montessori Vaklyceum. 
In deze periode nog nooit hinder gehad van de leerlingen die in het park aanwezig 
waren. Het ging dan ook telkens om kleine groepjes die er maar kort aanwezig waren. 
In de winter met het ijs op de vijver was het zelfs ronduit gezellig. En dat wil ik heel 
graag zo houden. De rust bevalt mij goed. Mijn opmerking over dit 
vernieuwingsproject is dat ik het fijn zou vinden wanneer er niet een opening vanaf 
het schoolplein naar het park komt. Het park zou in mijn ogen geen verlengstuk van 
het schoolplein moeten gaan worden.  

Dank voor uw reactie. Het aangrenzende park wordt gezien als een aantrekkelijke meerwaarde 
voor de school, het park maar ook voor de wijk. Een groene omgeving heeft een positieve 
invloed op het welzijn van mensen en op leerprestaties van leerlingen. Wij hebben nog geen 
concrete plannen uitgewerkt. Als de uitwerking dusdanig is gevorderd zullen wij u hierover 
informeren.    

2 Bedankt voor de informatie m.b.t. de bouw- en verbouwplannen voor het Montessori 
Vaklyceum. Als bewoner aan de Van Lenneplaan wordt mijn uitzicht mede bepaald 
door de tijdelijke lokalen van het vaklyceum. Gelukkig met heerlijk veel groen er 
omheen. Het verheugt mij dan ook te horen dat bomen en struiken zoveel mogelijk 
behouden worden en dat mogelijk het groen nog verder uitgebreid zal kunnen 
worden. Qua gebouwen is de keus voor optie 1 of 2 mij om het even. Echter, bij optie 
1 zag ik een grote fietsenstalling pal tegenover mijn woning. Ik hoop van harte dat de 
stalen rossen middels begroeiing aan het zicht onttrokken kunnen worden! Daarnaast 
vind ik de keuze in te gebruiken materialen ook heel belangrijk: een groot kolos voor 
de deur zou toch het liefst in natuurlijke, rustige kleuren of materialen gebouwd 
moeten worden zodat het geen dissonant wordt in het groen, maar wat mij betreft 
juist mooi daarmee samengaat. Dus: geen architectonisch circus, maar een fijn 
gebouw dat in balans is met de omgeving. 

Dank voor uw reactie en suggestie over de uitstraling van het gebouw. Behoud van 
monumentale bomen is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Hetzelfde geldt voor de 
positionering van de fietsen en deze op een verantwoorde manier inpassen op de locatie.    

3 Ik woon direct tegenover de school. 
Is het mogelijk de ingang en het plein op een andere plek te maken? Heb veel 
geluidsoverlast door vrachtwagens die bestellingen brengen en motor laten draaien, 
ouders die bij schoolavonden parkeren. En veel geschreeuw en muziek bij de pauzes.  

Dank voor uw reactie. Wij hebben nog geen concreet ontwerp uitgewerkt. De Vondellaan zal 
wel de route blijven voor transportwagens. De ingang en het plein zullen ook vanaf de 
Vondellaan bereikbaar blijven.  

4 Waarom deze school nieuw te bouwen op deze locatie. Op dit moment rijden er 1800 
voertuigen door de Vondellaan. Dit worden er straks 11.500 als de ombouw van de 
Zuidelijke ringweg is gerealiseerd. Het word er voor de leerlingen niet veiliger op. 
Deze plek leent zich om hier een mooi appartementen complex te bouwen aan deze 
mooie vijver met ruim uitzicht. 

De Vondellaan 83 blijft een onderwijslocatie.  

 

 


