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Verslag 3e informatieavond nieuwbouw Rafael 

Woensdag 29 augustus 2018 – 19.30 -22.00 uur 

Aanwezig: 

Bewoners: circa 50 

Gemeente: Paul Paulusma (projectleider ruimtelijke procedure) 

Maud van de Wauw (verkeerskundig adviseur 

Bert Noppers (geluidsadviseur) 

Tineke Otterman (projectleider onderwijshuisvesting) 

Schoolbestuur: Simone van den Brink (interim hoofd huisvesting & facility) 

Pien van Gendt (schooldirecteur) 

Jenneke van der Wal (adjunct directeur) 

Architect: Ytzen Tamminga (architect Buro SBH) 

Omwonenden en ouders van de school zijn uitgenodigd voor de derde 

informatieavond over de nieuwbouw van de school.  

Programma 

19.15 uur Inloop met koffie en thee 

19.30 uur Start informatiebijeenkomst met : 

 Welkom en inleiding - Pien van Gendt, directeur Rafael

 Presentatie voorontwerp - Ytzen Tamminga, architect Bureau SBH

 Geluidsaspecten buitenspeelterrein - Bert Noppers, geluidsadviseur gemeente

Utrecht

 Variantenstudie verkeersontsluiting - Maud van de Wauw, verkeerskundige

gemeente Utrecht

 Vervolgstappen in het proces - Simone van den Brink, interim hoofd huisvesting &

facility PCOU/Willibrord

 Vragen, tips en aandachtspunten

21.00 uur einde informatieavond. 

Welkom: Pien van Gendt heet iedereen welkom. 

Presentatie zie PowerPointpresentatie van deze avond 
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OPMERKINGEN EN VRAGEN VAN BEWONERS 

 

Ontwerp 

1. Hoe komt de gevel van de gymzalen er uit te zien? Glimmend of mat? 

A: Dat wordt in de volgende fase uitgewerkt. Maar we gaan er van uit dat het 

geen groot spiegelend gebouw zal worden. 

 

2. Hoe is het met het geluid naar buiten als de gymzalen op de verdieping 

komen? 

A: De gymzalen zijn zo geïsoleerd dat er geen geluid naar buiten zal komen. 

 

3. Als het gebouw anders gesitueerd wordt (meer naar binnen gericht zoals 

eerst), kan dat dan schelen in het geluid van spelende kinderen?  

A: Er zijn diverse modellen bestudeerd en afgestemd met de stedenbouwkundige 

van de gemeente. Een meer naar binnen gericht model (patio) is ook bestudeerd, 

maar daarbij is het niet mogelijk om per cluster speelterreinen te maken, het 

levert voor de school teveel onrust voor de lokalen op en het is door de 

langgerektheid van het gebouw niet realiseerbaar binnen het beschikbare budget. 

 

4. Waarom is het speelterrein naar de wijk gericht? Nu hebben er 400 mensen 

last van en als het andersom georiënteerd maar 50. 

A:  Een andere situering kan inderdaad invloed hebben op hoe het geluid beleefd 

zal worden door omwonenden. Maar geluid is niet het enige aspect. Zo is bij de 

situering ook rekening gehouden met daglichttoetreding, zon/schaduw op het 

speelterrein en woningen, verharding en groen, de verschillende speelplekken 

voor verschillende (leeftijds)groepen, de route van de busjes en de in- en 

uitstapzone. Daarbij zijn afwegingen gemaakt die uiteindelijk geleid hebben tot 

het gepresenteerde ontwerp.    

 

5. Waarom zitten er harde materialen aan de buitenkant en geen absorberende 

materialen? 

A: Dat is nog niet volledig bepaald maar materialen moeten in iedere geval ook 

robuust, regenwerend en duurzaam zijn. 

 

6. Er wordt door kinderen met ballen gespeeld, de bal gaat wel eens over het 

hek heen. Kan gevaarlijk zijn voor als je daar loopt of rijdt. 

A: Om die reden wordt het terrein met een hek rondom afgesloten en wordt 

groen toegepast. Dit verkleint de kans maar het kan nu eenmaal gebeuren. We 

kunnen niet alles voorkomen. 

 

7. Hoe hoog wordt het gebouw? 

A: Het laagste deel 7 à 8 meter en het deel bij de gymzalen circa 12 meter. 
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Geluid 

8. Geeft de gemeente ook aanwijzingen over de inrichting van het schoolplein 

i.v.m. geluid? 

A: Ja, maar zoals reeds aangegeven bij de beantwoording van vragen 3 en 4 

komt de inrichting tot stand na afweging van meerdere belangen. Uiteindelijk is 

schoolbestuur verantwoordelijk voor de inrichting. 

9. Kan begroeiing op het terrein i.p.v. verharding ook dempend werken? 

A: Ja dat kan helpen. De school wil ook graag veel groen op het terrein. 

 

10. Hoe is het spelen verdeeld over de dag? 

A: Gedurende de hele school dag van 9.00 – 14.15 uur wordt er in kleine 

groepjes verdeeld over het plein buiten gespeeld. 

 

11. Is het mogelijk om speeltoestellen zover mogelijk van woningen te plaatsen. 

A: Er kan bij de inrichting van het plein rekening worden gehouden met de 

situering van toestellen. 

 

12. De oude school werd wel eens gebruikt als oefenruimte voor muziek/band. 

A: Klopt, een enkele keer heeft dat plaats gevonden in het weekend. 

 

13. Kunnen bewoners meedenken over het ontwerp en inrichting van het plein?  

A: Ja dat kan. Het schoolbestuur stelt voor dat de bewoners een klankbordgroep 

oprichten, waarin het ontwerp en inrichting van het schoolplein voorgelegd wordt.  

 

Verkeer 

14. Kan de gemeente of schoolbestuur garanderen dat de busjes via de route 

rijden zoals is aangeven? 

A: Het leerlingenvervoer voor speciaal onderwijs is een wettelijke taak van de 

gemeente Utrecht en de omliggende gemeenten waar de leerlingen vandaan 

komen. Deze gemeenten zijn de opdrachtgevers van de vervoersbedrijven. Het 

schoolbestuur zal aan deze gemeenten aangeven welke route door de buurt 

gevolgd moet worden. Maar deze adviesroute kan niet verplicht worden opgelegd 

omdat de busjes in principe overal op de openbare weg mogen rijden. Maar dat 

geldt niet voor het schoolterrein, want dat is niet openbaar en daar bepaalt het 

schoolbestuur hoe en in welke richting de busjes moeten rijden. 

 

15. Hoe geven jullie garantie dat het eenrichtingsverkeer is op het schoolterrein? 

A: Het betreft hier eigen terrein waar de school zeggenschap over heeft, dus 

moeten busjes voldoen aan de eisen en richtlijnen van de school. 

 

16. De nu gekozen route is de langst mogelijke route door de wijk. Waarom is 

niet gekozen voor route 3 (keren op terrein)? 

A: Om keren op eigenterrein mogelijk te maken, dient er een dubbele rijstrook 

aangelegd te worden. Omdat die ruimte ontbreekt moet de school in westelijke 

richting opschuiven, richting de woonwagens. Hierdoor verdwijnt aan de 
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westzijde een groene speelzone en is aan de oostzijde meer verharding 

noodzakelijk. Dit is voor het speelterrein van de kinderen ongewenst en is ook 

weer nadelig voor het geluidniveau van de spelende kinderen.  

 

17. Kan het niet als je kiest voor langsparkeren op het terrein? 

A: Indien de busjes langsparkeren blijft er onvoldoende opstelruimte voor het 

benodigd aantal busjes. Dit kan leiden tot onveilige situaties bij in- en 

uitstappen. 

 

18. Er wordt te weinig rekening gehouden met bewoners en mensen op de fiets 

(kinderen, ouders, etc.) 

A: Het is een 30 km gebied waarbij het verkeer gemengd is (geen aparte 

fietsvoorziening) en dient voornamelijk als verblijfsgebied en is ook zo ingericht. 

Verkeersdeelnemers, dus ook de chauffeurs van de busjes, weten dit en dienen 

hier rekening mee te houden. In principe zijn 30 km/uur wegen dus 

verblijfsgebieden en is het niet bedoeld voor doorgaand verkeer. De busjes zijn 

echter ook bestemmingsverkeer en kunnen hier gewoon rijden. 

 

19. Kan een keercirkel op het terrein heroverwogen worden? 

A: Voor een keerlus op het schoolterrein is geen ruimte omdat dit ten koste gaat 

van de eisen die het onderwijs stelt ten aanzien van verharde en onverharde 

speelplekken.  

 

20. Kan er geen route en parkeren onder het gebouw worden gerealiseerd? 

A: Dat is een hele dure oplossing, waar geen financiële middelen voor 

beschikbaar zijn. Daarnaast is er voldoende ruimte op het terrein. 

 

21. Is er wel gedacht aan wat al die busjes voor het milieu betekenen? 

A:  De kinderen moeten nu eenmaal naar school gebracht worden. De meesten 

wonen ver weg en kunnen niet zelf met fiets of OV komen. Busjes zijn een vorm 

van carpoolen en veel efficiënter dan wanneer de ouders hun kinderen zelf 

zouden brengen en halen. De busjes zullen uiteindelijk steeds milieuvriendelijker 

worden (elektrisch, etc.) 


