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Concept-verslag rondgang buurt nieuwbouw Rafael 

Donderdag 7 juni 2018 – 17.30-18.30 uur 

 

Aanwezig: (bij plaatsing verslag op website worden namen weggehaald, alleen 

aantallen en functies weergegeven) 

Bewoners:  7 buurtbewoners 
Gemeente: projectleider ruimtelijke procedure 

verkeerskundig adviseur 
wijkadviseur 
projectleider onderwijshuisvesting 

Schoolbestuur: geen 

 

Rondgang 

Naar aanleiding van mailwisseling, buurtpeiling en raadsvragen heeft de gemeente 

enkele actieve bewoners uitgenodigd om ter plekke de situatie met elkaar te 

bekijken en door te spreken. Dit verslag geeft een samenvatting van deze rondgang 

weer. 

 

Locatie voor deze school 

Bewoners geven aan dat zij bij de koop van hun woning (enkele jaren geleden) te 

horen hebben gekregen dat de school zou verdwijnen uit de wijk en dat er woningen 

voor terug zouden komen. 

 

Bij het vaststellen van de Ruimtelijke Visie Transwijk in 2008 werd destijds het 

uitgangspunt gehanteerd dat mogelijk door clustering van schoollocaties deze 

locatie niet meer nodig zou zijn als onderwijslocatie. In dat geval zou deze locatie 

vrij komen voor woningbouw. Dat inzicht is gewijzigd bij het vaststellen van het 

Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting Utrecht 2016-2025 in 2015 en de 

Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) in 2016.  

 

Deze locatie is nog wel nodig als onderwijslocatie (door de groei van de stad hebben 

we alle onderwijslocaties heel hard nodig). Voor de Rafael zijn een paar alternatieve 

locaties onderzocht. De locatie aan de Lanslaan is mede vanwege de ruime kavel de 

meest geschikte locatie gebleken. 

De locatie voor de nieuwbouw Rafael staat dan ook vast. Wel moet het 

schoolbestuur, samen met de gemeente en de buurt, onderzoeken hoe de 

nieuwbouw zo goed mogelijk kan worden ingepast. 

 

 

 

Geluid 
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Opgemerkt wordt dat deze kinderen veel geluid produceren. Bij een gewone 

basisschool zijn er piektijden waarop kinderen buitenspelen. Bij deze school spelen 

de hele dag groepjes kinderen buiten. Daarnaast kunnen deze kinderen incidenteel 

erg “uit hun dak gaan” en daarbij erg veel lawaai bij produceren. Is er een oplossing 

om de geluidsoverlast voor bewoners te verminderen? Een aantal suggesties wordt 

genoemd: 

 Spelen aan de zijde van de Lanslaan 

 Spelen aan de zijkant 

 Geluidsschermen 

 Het gebouw draaien 

 De gevel bekleden met een geluidsabsorberend materiaal 

In de buurt is door de bewoners een peiling gehouden onder de 135 bewoners. 21% 

van de ondervraagden vraagt hiermee aan schoolbestuur/gemeente naar 

geluidsisolerende maatregelen te kijken in samenhang met het verkeer, de opstelling 

van de school en de speelplaats. 

 

Parkeren 

In de presentatie/bouwenvelop werd aangegeven dat er 8 parkeerplaatsen moeten 

komen. Dit moeten er 0,5-1 per lokaal zijn dus minimaal 12 en niet 8. 10-15 lijkt 

minimaal. Het parkeren voor personeel vindt in principe plaats op eigen terrein. 

Enkele kinderen worden door hun ouders met auto’s gebracht en gehaald. 

In de bouwenvelop staat dat het parkeren moet voldoen aan de parkeernormen uit 

de parkeernota van de gemeente. Het huidige ontwerp voldoet hier nog niet aan. 

 

Verkeer  

De bewoners verwachten veel overlast van de busjes en het verkeer als de 

aanrijdroute via de Dijllaan zal gaan. Daarnaast verwachten zij dat het gevaar zal 

opleveren voor zowel de kinderen als de bewoners. In de buurt is door de bewoners 

een peiling gehouden onder de 184 bewoners. 60% van de ondervraagden heeft te 

kennen gegeven tegen de huidig geplande route te zijn. 

 

Bewoners geven de volgende argumenten aan: 

 Het uitstappen van de kinderen aan de rechterzijde in de voorgestelde situatie 

levert gevaar op voor de kinderen. 

 Het inrijden aan de WP van Dijllaan betekent drie straten aan de rechterzijde, 

waarbij het voor zowel de busjes als de omwonenden lastig te zien is of er 

verkeer aan komt. Dit levert gevaarlijke situaties op. Hierbij is de kans groot dat 

er botsingen zullen ontstaan. Behalve materiële schade kan dit angst 

veroorzaken bij de kinderen in de busjes. 

 De WP van Dijllaan is vrij breed, maar net niet breed genoeg om twee auto’s in 

tegengestelde richting toe te laten. Optisch lijkt deze laan breed genoeg, maar 

schijnt bedriegt waardoor er schade zal ontstaan aan geparkeerde auto’s en de 

busjes. 

 Voor de busjes welke uit zuidelijke richting komen maakt het niet uit dat het 

Anne Frank plein wordt getransformeerd van rotonde naar kruising. De busjes 
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kunnen vanaf het Europaplein via de Beneluxlaan, Wilhelminalaan, Europalaan de 

Lanslaan in. 

 Het argument dat er opstoppingen kunnen ontstaan op de Europalaan als de 

busjes van de Europalaan de Lanslaan inrijden is nergens op gebaseerd. Zorg 

ervoor dat er voldoende voorzieningen worden getroffen aan de Lanslaan en aan 

de voorzijde op het schoolterrein. 

 

Verder is er zorg over welke route de chauffeurs zullen nemen, na het 

afleveren/ophalen van de kinderen, als ze de wijk willen verlaten, richting 

Wilhelminalaan.  

 De route Lanslaan naar de Europalaan en daar keren levert gevaarlijke 

situaties op. Recente ervaring laat zien dat chauffeurs van personenauto's dit 

regelmatig deden/doen. 

 Route Lanslaan, Europalaan, Beneluxlaan, Wilhelminalaan zal als een grote 

omweg ervaren worden. 

 Route Lanslaan, parallelweg Europalaan, parallelweg Wilhelminalaan, 

Lomanlaan, Wilhelminalaan, zoals voorheen ook gebeurde, lijkt onmogelijk 

als de parallelweg van de Wilhelminalaan een fietsstraat wordt. Welke 

inrichting de parallelweg Wilhelminalaan krijgt is nog niet geheel duidelijk. 

 De route Lanslaan, Lomanlaan, Wilhelminalaan lijkt dan voor de hand te 

liggen en levert kruisverkeer op. 

 

Onderzoek alternatieve routes 

Bewoners vragen aan het schoolbestuur en de gemeente om een aantal alternatieven 

te onderzoeken. Zij geven 4 alternatieve mogelijkheden, zie figuren op volgende 

pagina’s: 

 

Afgesproken wordt dat door schoolbestuur en gemeente deze en evt andere 

alternatieve routes, serieus worden onderzocht. Uitkomsten worden teruggekoppeld 

aan bewoners. 

 

Meldingen  en vragen tijdens gebruik 

Voorstel van bewoners is om tussen school en bewoners duidelijke afspraken te 

maken over waar bewoners terecht kunnen voor meldingen, vragen en klachten. 

Voorwaarde is dat deze meldingen dan ook serieus genomen worden. Het gevoel is 

dat dat in het verleden niet altijd zo was. 
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Te onderzoeken routes 

1. Routing de wijk in via Lomanlaan naar Lanslaan, in- en uitstapstrook voor de 

hoofdingang op eigen terrein en de buurt via Lanslaan verlaten naar 

Europalaan. 

 

 

 

2. Via Europalaan buurt in en uit, keren op de Lanslaan. De Lanslaan verbreden 

door noordelijk trottoir te versmallen. Parkeerplaatsen verplaatsen tot tussen 

de bomen, die behouden blijven. School mogelijk verschuiven in zuidelijke 

richting. 
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3. Via Europalaan en Lanslaan buurt in en uit, keren op schoolterrein. 

 

 

 

4. Via Europalaan de Lanslaan in, over schoolterrein en via achterkant, doorgang 

tussen flat en bedrijfsgebouw Europalaan weer op (evt. laatste bedrijfspand 

slopen). 

 

 

 

 

 

 

 


