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Inleiding 

Om de gemeenteraad input te geven in de zoektocht naar geschikte locaties voor een Integraal Kind 

Centrum (IKC) in Oostvoorne, zijn er verschillende stappen gezet in het onderzoek.  

Begin september 2022 hebben de drie scholen in Oostvoorne (CNS De Nieuwe Weg, OBS De Bosrand 

en OBS Het Overbos) een digitale peiling uitgezet onder ouders en medewerkers. Hiermee is 

opvolging gegeven aan het verzoek van de medezeggenschapsraden om ook de achterban van de 

scholen om hun mening te vragen. 

Opzet vragenlijst 

Naast de twee overgebleven locaties (De Driehoek aan de Vrouwe Machteldweg / F. van Borselen-

weg en de Valweg / Molenweg) heeft het schoolbestuur van EduMare op basis van overleg met de 

medezeggenschapsraden in maart 2022 een derde mogelijkheid ingebracht, namelijk uitbreiding van 

de huidige locaties van basisscholen OBS De Bosrand (Mildenburglaan) en OBS Het Overbos (Polders-

laan). In de peiling zijn ouders en medewerkers gevraagd om hun mening te geven over de drie 

overgebleven locaties en de daaraan gekoppelde vier scenario’s.  

 

De drie overgebleven locaties: 

▪ locatie Vrouwe Machteldweg / F. van Borselenweg (voormalige locaties JPS De Driehoek); 

▪ locatie Valweg / Molenweg; 

▪ uitbreiding schoolgebouw Mildenburglaan en schoolgebouw Polderslaan. 

 

In lijn met de gemeentelijke informatieavond van 29 juni 2022 zijn vier mogelijke scenario’s gepeild, 

dat zijn: 

▪ Nieuwbouw voor CNS De Nieuwe Weg naar locatie Vrouwe Machteldweg / F. van Borselenweg 

(voormalige locatie JPS De Driehoek); 

▪ CNS De Nieuwe Weg en OBS Het Overbos gaan naar locatie Vrouwe Machteldweg / F. van 

Borselenweg (voormalige locatie JPS De Driehoek); 

▪ CNS De Nieuwe Weg gaat naar locatie OBS De Bosrand. OBS De Bosrand gaat bij de locatie van 

OBS Het Overbos. Verbouwing op beide locaties; 

▪ CNS De Nieuwe Weg en OBS Het Overbos gaan naar nieuwbouw Valweg / Molenweg. OBS De 

Bosrand blijft waar het is. 

 

De respondenten konden op vier criteria aangeven wat hun mening is. Deze criteria zijn: 

▪ Ik ben als ouder of medewerker van de betreffende school/scholen tevreden over deze locatie op 

het gebied van ligging van het gebouw; 

▪ Ik ben als ouder of medewerker van de betreffende school/scholen tevreden over deze locatie op 

het gebied van bereikbaarheid per fiets en auto. Deze vraag is onverhoopt niet meegenomen in 

de vragenlijst bij het scenario voor nieuwbouw CNS naar locatie Vrouwe Machteldweg / F. van 

Borselenweg;  

▪ Ik ben als ouder of medewerker van de betreffende school/scholen tevreden over deze locatie op 

het gebied van nabijheid van andere (sport)faciliteiten, zoals De Meander; 

▪ Ik ben als ouder of medewerker van CNS De Nieuwe Weg tevreden over deze locatie als goede 

plek om te leren, te spelen en fijn op te kunnen groeien in Oostvoorne. 

 

Ook kon men via 2 open vragen suggesties en aanbevelingen meegeven op het gebied van 

communicatie en de allerbelangrijkste aspecten en tenslotte was er ruimte voor een uitgebreide 

toelichting.   
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De digitale vragenlijst is afgenomen in de periode van 1 t/m 13 september 2022. 

Algemeen 

Totale respons: 196, waarvan: 

▪ ouders: 174 (89%); 

▪ medewerkers: 22 (11%). 

 

Ouders 

Ouders: 174, waarvan: 

▪ ouders van CNS De Nieuwe Weg: 71 reacties (41%); 

▪ ouders van OBS De Bosrand: 42 reacties (24%); 

▪ ouders van OBS Het Overbos: 61 reacties (35%). 

 

Respons ouders: 

▪ CNS De Nieuwe Weg: 71 reacties van circa 164 unieke ouder(s/paren) (43%); 

▪ OBS De Bosrand: 42 reacties van circa 97 unieke ouder(s/paren) (43%); 

▪ OBS Het Overbos: 61 reacties van circa 169 unieke ouder(s/paren) (36%). 

 

Conclusie respons 

De respons van ouders ligt rond de 40%. Indien alle ouders van de drie scholen als één geheel 

worden beschouwd, dan vormt de respons van 174 reacties, op een totale populatie van 430 ouders, 

een representatieve steekproef (bij een gebruikelijk betrouwbaarheidsniveau van 95% en foutmarge 

van 5%). 

 

Medewerkers 

Medewerkers: 22, waarvan: 

▪ medewerkers van CNS De Nieuwe Weg: 11 reacties (50%); 

▪ medewerkers van OBS De Bosrand: 6 reacties (27%); 

▪ medewerkers van OBS Het Overbos: 5 reacties (23%). 

 

Respons medewerkers: 

▪ CNS De Nieuwe Weg: 11 reacties van 24 medewerkers (46%); 

▪ OBS De Bosrand: 6 reacties van 18 medewerkers (33%); 

▪ OBS Het Overbos: 5 reacties van 22 medewerkers (23%). 

 

Conclusie 

De respons van medewerkers van met name OBS De Bosrand en OBS Het Overbos is gering te 

noemen. Door de geringe totale populatie van 64 medewerkers is een minimale respons noodzakelijk 

van 55 reacties, om sprake te kunnen zijn van een representatieve steekproef (bij een gebruikelijk 

betrouwbaarheidsniveau van 95% en foutmarge van 5%). 
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Vraag 1. Nieuwbouw CNS De Nieuwe Weg 

Nieuwbouw voor CNS De Nieuwe Weg op voormalige locatie JPS De Driehoek (locatie Vrouwe 

Machteldweg / F. van Borselenweg). 

Ik ben als ouder of medewerker van CNS De Nieuwe Weg tevreden over deze locatie op het gebied 

van ligging van het gebouw, aan de rand van het centrum en in een woonwijk. 

 

Ouders 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 39 7 9 

Deels mee eens, deels mee oneens 9 3 5 

Mee oneens 22 1 3 

Niet van toepassing  28 37 

Geen reactie 1 3 7 

 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg: meerderheid (circa twee/derde) van alle ouders neigt naar ‘eens’. 

 

Medewerkers 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 2  1 

Deels mee eens, deels mee oneens 3   

Mee oneens 5 1 1 

Niet van toepassing 1 4 3 

Geen reactie  1  
 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg: meerderheid neigt naar ‘oneens’. 

De respons van OBS De Bosrand en OBS Het Overbos is buiten beschouwing gelaten (overgrote deel 

geeft ‘niet van toepassing’ aan). 
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Vraag 2. Nieuwbouw CNS De Nieuwe Weg 

Nieuwbouw voor CNS De Nieuwe Weg op voormalige locatie JPS De Driehoek (locatie Vrouwe 

Machteldweg / F. van Borselenweg). 

Ik ben als ouder of medewerker van CNS De Nieuwe Weg tevreden over deze locatie op het gebied 

van nabijheid van andere (sport)faciliteiten zoals De Meander. 

 

Ouders 

 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 49 8 10 

Deels mee eens, deels mee oneens 13 1 4 

Mee oneens 6 2 3 

Niet van toepassing 2 26 37 

Geen reactie 1 5 7 

 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg: meerderheid van alle ouders neigt sterk naar ‘eens’. 

 

Medewerkers 

 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 7 1 1 

Deels mee eens, deels mee oneens 2   

Mee oneens 2 1 1 

Niet van toepassing  3 3 

Geen reactie  1  
 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg: meerderheid neigt naar ‘eens’. 

De respons van OBS De Bosrand en OBS Het Overbos is buiten beschouwing gelaten (overgrote deel 

geeft ‘niet van toepassing’ aan). 
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Vraag 4. Nieuwbouw CNS De Nieuwe Weg 

Nieuwbouw voor CNS De Nieuwe Weg op voormalige locatie JPS De Driehoek (locatie Vrouwe 

Machteldweg / F. van Borselenweg). 

Ik ben als ouder of medewerker van CNS De Nieuwe Weg tevreden over deze locatie als goede plek 

om te leren, te spelen en fijn op te kunnen groeien in Oostvoorne. 

 

Ouders 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 34 7 7 

Deels mee eens, deels mee oneens 11 3 7 

Mee oneens 23 1 4 

Niet van toepassing 3 26 36 

Geen reactie  5 7 

 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg: meerderheid van ouders van CNS De Nieuwe Weg neigt licht naar 

‘eens’. De overige ouders, mits gereageerd, neigen iets sterker naar ‘eens’. 

 

Medewerkers 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 2 2 1 

Deels mee eens, deels mee oneens 2   

Mee oneens 7  1 

Niet van toepassing  3 3 

Geen reactie  1  
 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg: meerderheid neigt naar ‘oneens’. 

De respons van OBS De Bosrand en OBS Het Overbos is buiten beschouwing gelaten (overgrote deel 

geeft ‘niet van toepassing’ aan). 
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Vraag 5. Nieuwbouw CNS De Nieuwe Weg en OBS De Bosrand 

Nieuwbouw voor CNS De Nieuwe Weg en OBS De Bosrand op locatie Valweg / Molenweg. 

Ik ben als ouder of medewerker van CNS De Nieuwe Weg / OBS De Bosrand tevreden over deze locatie 

op het gebied van de ligging van het gebouw, aan de rand van een woonwijk en buiten het centrum. 

 

Ouders 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 37 26 8 

Deels mee eens, deels mee oneens 16 4 5 

Mee oneens 18 7 8 

Niet van toepassing  4 33 

Geen reactie  1 7 

 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg en OBS De Bosrand: de ouders van CNS De Nieuwe Weg neigen 

licht naar ‘eens’, de ouders van OBS De Bosrand neigen sterker naar ‘eens’. Ouders van OBS Het 

Overbos zijn, voor zover gereageerd, verdeeld. 

 

Medewerkers 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 7 2 1 

Deels mee eens, deels mee oneens 2   

Mee oneens 2 4 1 

Niet van toepassing   3 

Geen reactie    
 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg en OBS De Bosrand: de medewerkers van CNS De Nieuwe Weg 

neigen naar ‘eens’, de medewerkers van OBS De Bosrand neigen naar ‘oneens’. 

De respons van OBS Het Overbos is buiten beschouwing gelaten (overgrote deel geeft ‘niet van 

toepassing’ aan). 
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Vraag 6. Nieuwbouw CNS De Nieuwe Weg en OBS De Bosrand 

Nieuwbouw voor CNS De Nieuwe Weg en OBS De Bosrand op locatie Valweg / Molenweg. 

Ik ben als ouder of medewerker van CNS De Nieuwe Weg / OBS De Bosrand tevreden over deze locatie 

op het gebied van bereikbaarheid per fiets en auto. 

 

Ouders 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 33 20 9 

Deels mee eens, deels mee oneens 16 6 4 

Mee oneens 21 9 7 

Niet van toepassing  6 35 

Geen reactie 1 1 6 

 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg en OBS De Bosrand: een meerderheid van alle ouders neigt naar 

‘eens’, maar die mening is sterker bij ouders van OBS De Bosrand dan van CNS De Nieuwe Weg. 

 

Medewerkers 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 6 2 1 

Deels mee eens, deels mee oneens 1 1  

Mee oneens 4 2 1 

Niet van toepassing   3 

Geen reactie  1  
 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg en OBS De Bosrand: de verdeling ‘eens/oneens’ is half/half. 

De respons van OBS Het Overbos is buiten beschouwing gelaten (overgrote deel geeft ‘niet van 

toepassing’ aan). 
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Vraag 7. Nieuwbouw CNS De Nieuwe Weg en OBS De Bosrand 

Nieuwbouw voor CNS De Nieuwe Weg en OBS De Bosrand op locatie Valweg / Molenweg. 

Ik ben als ouder of medewerker van CNS De Nieuwe Weg / OBS De Bosrand tevreden over deze locatie 

op het gebied van de ligging van het gebouw, aan de rand van een woonwijk en buiten het centrum. 

 

Ouders 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 37 26 8 

Deels mee eens, deels mee oneens 16 4 5 

Mee oneens 18 7 8 

Niet van toepassing  4 33 

Geen reactie  1 7 

 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg en OBS De Bosrand: de ouders van CNS De Nieuwe Weg neigen 

licht naar ‘eens’, de ouders van OBS De Bosrand neigen sterker naar ‘eens’. Ouders van OBS Het 

Overbos zijn, voor zover gereageerd, verdeeld. 

 

Medewerkers 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 7 2 1 

Deels mee eens, deels mee oneens 2   

Mee oneens 2 4 1 

Niet van toepassing   3 

Geen reactie    
 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg en OBS De Bosrand: de medewerkers van CNS De Nieuwe Weg 

neigen naar ‘eens’, de medewerkers van OBS De Bosrand neigen naar ‘oneens’. 

De respons van OBS Het Overbos is buiten beschouwing gelaten (overgrote deel geeft ‘niet van 

toepassing’ aan). 
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Vraag 8. Nieuwbouw CNS De Nieuwe Weg en OBS De Bosrand 

Nieuwbouw voor CNS De Nieuwe Weg en OBS De Bosrand op locatie Valweg / Molenweg. 

Ik ben als ouder of medewerker van CNS De Nieuwe Weg / OBS De Bosrand tevreden over deze locatie 

op het gebied van nabijheid van andere (sport)faciliteiten zoals De Meander. 

 

Ouders 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 47 31 9 

Deels mee eens, deels mee oneens 10 3 6 

Mee oneens 13 4 5 

Niet van toepassing 1 3 34 

Geen reactie  1 7 

 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg en OBS De Bosrand: de ouders van CNS De Nieuwe Weg neigen 

licht naar ‘eens’, de ouders van OBS De Bosrand neigen sterker naar ‘eens’. Ouders van OBS Het 

Overbos neigen, voor zover gereageerd, licht naar ‘eens’. 

 

Medewerkers 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 9 3 1 

Deels mee eens, deels mee oneens 1 1  

Mee oneens 1 1 1 

Niet van toepassing  1 3 

Geen reactie    
 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg en OBS De Bosrand: de medewerkers van CNS De Nieuwe Weg 

neigen sterk naar ‘eens’, de medewerkers van OBS De Bosrand neigen minder sterk naar ‘eens’. 

Respons van OBS Het Overbos buiten beschouwing gelaten (overgrote deel geeft ‘niet van 

toepassing’ aan). 
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Vraag 9. Nieuwbouw CNS De Nieuwe Weg en OBS De Bosrand 

Nieuwbouw voor CNS De Nieuwe Weg en OBS De Bosrand op locatie Valweg / Molenweg. 

Ik ben als ouder of medewerker van CNS De Nieuwe Weg / OBS De Bosrand tevreden over deze locatie 

als goede plek om te leren, te spelen en fijn op te kunnen groeien in Oostvoorne. 

 

Ouders 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 41 26 7 

Deels mee eens, deels mee oneens 10 5 7 

Mee oneens 18 7 6 

Niet van toepassing 1 3 34 

Geen reactie 1 1 7 

 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg en OBS De Bosrand: de ouders van CNS De Nieuwe Weg neigen 

licht naar ‘eens’, de ouders van OBS De Bosrand neigen sterker naar ‘eens’. Ouders van OBS Het 

Overbos zijn, voor zover gereageerd, verdeeld. 

 

Medewerkers 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 7 2 1 

Deels mee eens, deels mee oneens 2   

Mee oneens 2 3 1 

Niet van toepassing  1 3 

Geen reactie    
 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg en OBS De Bosrand: de medewerkers van CNS De Nieuwe Weg 

neigen sterk naar ‘eens’, de medewerkers van OBS De Bosrand neigen naar ‘oneens’. 

De respons van OBS Het Overbos is buiten beschouwing gelaten (overgrote deel geeft ‘niet van 

toepassing’ aan). 
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Vraag 10. Uitbreiding schoolgebouwen Mildenburglaan en Polderslaan 

Uitbreiding schoolgebouw Mildenburglaan (extra lokalen) en schoolgebouw Polderslaan (extra 

lokalen en verdieping). CNS De Nieuwe Weg gaat naar locatie Mildenburglaan en OBS De Bosrand 

gaat naar locatie Polderslaan. 

Ik ben als ouder of medewerker van één van de drie scholen tevreden over deze locatie op het gebied 

van de ligging van het gebouw, in een groene bosrijke omgeving, aan de rand van het bos en gelegen 

in het centrum. 

 

Ouders 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 33 13 25 

Deels mee eens, deels mee oneens 7 6 5 

Mee oneens 31 22 19 

Niet van toepassing   9 

Geen reactie  1 3 

 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg, OBS De Bosrand en OBS Het Overbos: de ouders van CNS De 

Nieuwe Weg zijn half/half verdeeld, de ouders van OBS De Bosrand neigen licht naar ‘oneens’ en de 

ouders van OBS Het Overbos neigen licht naar ‘eens’. 

 

Medewerkers 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 8 2 2 

Deels mee eens, deels mee oneens 2 1 1 

Mee oneens 1 3 1 

Niet van toepassing   1 

Geen reactie    
 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg, OBS De Bosrand en OBS Het Overbos: de medewerkers van CNS 

De Nieuwe Weg neigen sterk naar ‘eens’, de medewerkers van OBS De Bosrand zijn min of meer 

verdeeld tussen ‘eens/oneens’ en de medewerkers van OBS Het Overbos neigen naar ‘eens’. 
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Vraag 11. Uitbreiding schoolgebouwen Mildenburglaan en Polderslaan 

Uitbreiding schoolgebouw Mildenburglaan (extra lokalen) en schoolgebouw Polderslaan (extra 

lokalen en verdieping). CNS De Nieuwe Weg gaat naar locatie Mildenburglaan en OBS De Bosrand 

gaat naar locatie Polderslaan. 

Ik ben als ouder of medewerker van één van de drie scholen tevreden over deze locatie op het gebied 

van bereikbaarheid per fiets en auto. 

 

Ouders 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 24 8 19 

Deels mee eens, deels mee oneens 6 5 8 

Mee oneens 39 27 22 

Niet van toepassing 1  9 

Geen reactie 1 2 3 

 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg, OBS De Bosrand en OBS Het Overbos: de ouders van CNS De 

Nieuwe Weg neigen naar ‘oneens’, de ouders van OBS De Bosrand neigen sterker naar ‘oneens’ en 

de ouders van OBS Het Overbos zijn min of meer verdeeld ‘eens/oneens’. 

 

Medewerkers 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 5 1  

Deels mee eens, deels mee oneens 2 2 1 

Mee oneens 4 3 3 

Niet van toepassing   1 

Geen reactie    
 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg, OBS De Bosrand en OBS Het Overbos: de medewerkers van CNS 

De Nieuwe Weg zijn min of meer verdeeld tussen ‘eens/oneens’, de medewerkers van OBS De 

Bosrand en van OBS Het Overbos neigen meer naar ‘oneens’. 
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Vraag 12. Uitbreiding schoolgebouwen Mildenburglaan en Polderslaan 

Uitbreiding schoolgebouw Mildenburglaan (extra lokalen) en schoolgebouw Polderslaan (extra 

lokalen en verdieping). CNS De Nieuwe Weg gaat naar locatie Mildenburglaan en OBS De Bosrand 

gaat naar locatie Polderslaan. 

Ik ben als ouder of medewerker van één van de drie scholen tevreden over deze locatie op het gebied 

van nabijheid van andere (sport)faciliteiten zoals De Meander. 

 

Ouders 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 19 9 18 

Deels mee eens, deels mee oneens 15 6 8 

Mee oneens 36 24 25 

Niet van toepassing 1 1 7 

Geen reactie  2 3 

 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg, OBS De Bosrand en OBS Het Overbos: de ouders van CNS De 

Nieuwe Weg en OBS De Bosrand neigen naar ‘oneens’ en de ouders van OBS Het Overbos neigen in 

mindere mate naar ‘oneens’. 

 

Medewerkers 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 5 1  

Deels mee eens, deels mee oneens 2 2 1 

Mee oneens 4 3 3 

Niet van toepassing   1 

Geen reactie    
 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg, OBS De Bosrand en OBS Het Overbos: de medewerkers van CNS 

De Nieuwe Weg zijn min of meer verdeeld tussen ‘eens/oneens’, de medewerkers van OBS De 

Bosrand en van OBS Het Overbos neigen meer naar ‘oneens’. 
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Vraag 13. Uitbreiding schoolgebouwen Mildenburglaan en Polderslaan 

Uitbreiding schoolgebouw Mildenburglaan (extra lokalen) en schoolgebouw Polderslaan (extra 

lokalen en verdieping). CNS De Nieuwe Weg gaat naar locatie Mildenburglaan en OBS De Bosrand 

gaat naar locatie Polderlaan. 

Ik ben als ouder of medewerker van één van de drie scholen tevreden over deze locatie als goede plek 

om te leren, te spelen en fijn op te kunnen groeien in Oostvoorne. 

 

Ouders 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 32 12 25 

Deels mee eens, deels mee oneens 15 6 9 

Mee oneens 22 21 15 

Niet van toepassing 1 1 9 

Geen reactie 1 2 3 

 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg, OBS De Bosrand en OBS Het Overbos: de ouders van CNS De 

Nieuwe Weg neigen licht naar ‘eens’, de ouders van OBS De Bosrand neigen wat sterker naar 

‘oneens’ en de ouders van OBS Het Overbos neigen in lichte mate naar ‘eens’. 

 

Medewerkers 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 8 2 2 

Deels mee eens, deels mee oneens 2 1 1 

Mee oneens 1 3 1 

Niet van toepassing   1 

Geen reactie    
 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg, OBS De Bosrand en OBS Het Overbos: de medewerkers van CNS 

De Nieuwe Weg neigen sterk naar ‘eens’, de medewerkers van OBS De Bosrand zijn min of meer 

verdeeld tussen ‘eens/oneens’ en de medewerkers van OBS Het Overbos neigen naar ‘eens’. 
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Vraag 14. Uitbreiding schoolgebouwen Mildenburglaan en Polderslaan 

Uitbreiding schoolgebouw Mildenburglaan (extra lokalen) en schoolgebouw Polderslaan (extra 

lokalen en verdieping). CNS De Nieuwe Weg gaat naar locatie Mildenburglaan en OBS De Bosrand 

gaat naar locatie Polderslaan. 

Ik ben als ouder of medewerker van één van de drie scholen tevreden over deze locatie als goede plek 

om te leren, te spelen en fijn op te kunnen groeien in Oostvoorne. 

 

Ouders 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 32 10 25 

Deels mee eens, deels mee oneens 14 7 15 

Mee oneens 24 22 19 

Niet van toepassing 1  9 

Geen reactie  3 3 

 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg, OBS De Bosrand en OBS Het Overbos: de ouders van CNS De 

Nieuwe Weg neigen in lichte mate naar ‘eens’, de ouders van OBS De Bosrand neigen sterker naar 

‘oneens’ en de ouders van OBS Het Overbos neigen in lichte mate naar ‘eens’. 

 

Medewerkers 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 7 1 1 

Deels mee eens, deels mee oneens 3 2 1 

Mee oneens 1 3 1 

Niet van toepassing   1 

Geen reactie   1 

 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg, OBS De Bosrand en OBS Het Overbos: de medewerkers van CNS 

De Nieuwe Weg neigen naar ‘eens’, de medewerkers van OBS De Bosrand neigen naar ‘oneens’ en de 

medewerkers van OBS Het Overbos zijn verdeeld tussen ‘eens’ en ‘oneens’. 
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Vraag 15. Nieuwbouw CNS De Nieuwe Weg en OBS Het Overbos 

Nieuwbouw voor CNS De Nieuwe Weg en OBS Het Overbos op locatie Valweg / Molenweg. 

Ik ben als ouder of medewerker van CNS De Nieuwe Weg / OBS Het Overbos tevreden over deze 

locatie op het gebied van de ligging van het gebouw, aan de rand van een woonwijk en buiten het 

centrum. 

 

Ouders 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 36 11 21 

Deels mee eens, deels mee oneens 17 2 11 

Mee oneens 17 6 26 

Niet van toepassing 1 17 1 

Geen reactie  6 2 

 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg en OBS Het Overbos: de ouders van CNS De Nieuwe Weg neigen 

in lichte mate naar ‘eens’, de ouders van OBS Het Overbos neigen licht naar ‘oneens’. De ouders van 

OBS De Bosrand neigen, voor zover gereageerd, licht naar ‘eens’. 

 

Medewerkers 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 6 1 2 

Deels mee eens, deels mee oneens 2 1  

Mee oneens 3 1 3 

Niet van toepassing  2  

Geen reactie  1  
 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg en OBS Het Overbos: de medewerkers van CNS De Nieuwe Weg 

neigen naar ‘eens’, de medewerkers van OBS Het Overbos zijn verdeeld tussen ‘eens’ en ‘oneens’. 

De respons van OBS De Bosrand is buiten beschouwing gelaten (zijn neutraal ten opzichte van 

‘eens/oneens’ en een deel geeft al ‘niet van toepassing’ aan). 
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Vraag 16. Nieuwbouw CNS De Nieuwe Weg en OBS Het Overbos 

Nieuwbouw voor CNS De Nieuwe Weg en OBS Het Overbos op locatie Valweg / Molenweg.  

Ik ben als ouder of medewerker van CNS De Nieuwe Weg / OBS Het Overbos tevreden over deze 

locatie op het gebied van bereikbaarheid per fiets en auto. 

 

Ouders 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 35 12 24 

Deels mee eens, deels mee oneens 14 3 10 

Mee oneens 21 5 25 

Niet van toepassing 1 17 1 

Geen reactie  5 1 

 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg en OBS Het Overbos: de ouders van CNS De Nieuwe Weg neigen 

in lichte mate naar ‘eens’, de ouders van OBS Het Overbos zijn haf/half verdeeld tussen 

‘eens/oneens’. De ouders van OBS De Bosrand neigen, voor zover gereageerd, naar ‘eens’. 

 

Medewerkers 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 6 1 1 

Deels mee eens, deels mee oneens 2 2  

Mee oneens 3  4 

Niet van toepassing  2  

Geen reactie  1  
 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg en OBS Het Overbos: de medewerkers van CNS De Nieuwe Weg 

neigen naar ‘eens’, de medewerkers van OBS Het Overbos neigen sterk naar ‘oneens’. 

De respons van OBS De Bosrand buiten beschouwing gelaten (maar neigen wel naar ‘eens’ en een 

deel geeft al ‘niet van toepassing’ aan). 
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Vraag 17. Nieuwbouw CNS De Nieuwe Weg en OBS Het Overbos 

Nieuwbouw voor CNS De Nieuwe Weg en OBS Het Overbos op locatie Valweg / Molenweg.  

Ik ben als ouder of medewerker van CNS De Nieuwe Weg / OBS Het Overbos tevreden over deze 

locatie op het gebied van nabijheid van andere (sport)faciliteiten zoals De Meander 

 

Ouders 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 45 12 31 

Deels mee eens, deels mee oneens 12 3 9 

Mee oneens 12 4 19 

Niet van toepassing 2 18 1 

Geen reactie  5 1 

 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg en OBS Het Overbos: de ouders van CNS De Nieuwe Weg en OBS 

Het Overbos neigen naar ‘eens’. De ouders van OBS De Bosrand neigen, voor zover gereageerd, 

eveneens naar ‘eens’. 

 

Medewerkers 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 8 2 1 

Deels mee eens, deels mee oneens 1 1 1 

Mee oneens 2  3 

Niet van toepassing  2  

Geen reactie  1  
 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg en OBS Het Overbos: de medewerkers van CNS De Nieuwe Weg 

neigen sterk naar ‘eens’, de medewerkers van OBS Het Overbos neigen sterk naar ‘oneens’. 

De respons van OBS De Bosrand is buiten beschouwing gelaten (maar neigen wel naar ‘eens’ en een 

deel geeft al ‘niet van toepassing’ aan). 
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Vraag 18. Nieuwbouw CNS De Nieuwe Weg en OBS Het Overbos 

Nieuwbouw voor CNS De Nieuwe Weg en OBS Het Overbos op locatie Valweg / Molenweg.  

Ik ben als ouder of medewerker van CNS De Nieuwe Weg en OBS Het Overbos tevreden over deze 

locatie als goede plek om te leren, te spelen en fijn op te kunnen groeien in Oostvoorne. 

 

Ouders 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 39 10 21 

Deels mee eens, deels mee oneens 11 4 14 

Mee oneens 19 5 24 

Niet van toepassing 2 18 1 

Geen reactie  5 1 

 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg en OBS Het Overbos: de ouders van CNS De Nieuwe Weg neigen 

naar ‘eens’, de ouders van OBS Het Overbos zijn half/half verdeeld tussen ‘eens/oneens’. De ouders 

van OBS De Bosrand neigen, voor zover gereageerd, licht naar ‘eens’. 

 

Medewerkers 

Respons CNS De Nieuwe Weg OBS De Bosrand OBS Het Overbos 

Mee eens 6 1 1 

Deels mee eens, deels mee oneens 2 2 1 

Mee oneens 3  3 

Niet van toepassing  2  

Geen reactie  1  
 

Conclusie 

Vraag betreft CNS De Nieuwe Weg en OBS Het Overbos: de medewerkers van CNS De Nieuwe Weg 

neigen naar ‘eens’, de medewerkers van OBS Het Overbos neigen sterk naar ‘oneens’. 

De respons van OBS De Bosrand is buiten beschouwing gelaten (maar neigen wel naar ‘eens’ en een 

deel geeft al ‘niet van toepassing’ aan). 
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Open vraag 1. Verbeteringen in de communicatie 

Wat kunnen we als samenwerkende partijen in de communicatie (nog) beter doen in het traject van 

nieuwbouw IKC Oostvoorne? 

 

Ouders CNS De Nieuwe Weg 

Reacties (in willekeurige volgorde): 

▪ Ouders betrekken bij eventuele vergaderingen van de gemeente. Of hiervoor een paar ouders 

aanstellen die de school vertegenwoordigen in wat de belangrijke wensen van ouders zijn. 

▪ Meer inbreng van ouders. 

▪ Scholen niet bij elkaar zetten. Dan vergaat de identiteit. 

▪ Transparantie. 

▪ Geen idee. 

▪ Ouders op de hoogte houden van de ontwikkelingen en bekend maken wanneer we 

raadsbijeenkomsten kunnen bijwonen. Tevens vind ik dat de inspraak van omwonenden zwaarder 

moet wegen dan die van ouders. Omwonenden zullen elke dag geconfronteerd worden met deze 

ontwikkelingen en kan zelfs resulteren in waardevermindering van hun woning.  

▪ Nvt. 

▪ Tijdspad beter in kaart brengen, via krant of sociale media. 

▪ Meenemen in alle beslissingen die worden gemaakt of zijn gemaakt, ook met betrekking tot 

eventuele routes verkeersveiligheid etc.  

▪ Ik denk dat vele kinderen (en hun ouders) alles gewoon willen laten zoals het nu is. 

▪ Belang van de nieuwe generaties voorop stellen. Kinderen hebben rust, ruimte en natuur nodig. 

▪ Op de hoogte houden. 

▪ Nvt. 

▪ Om dergelijke vragen goed te kunnen beantwoorden zouden we op de hoogte moeten zijn van de 

complete plannen, dus ook m.b.t infrastructuur naar en om de scholen heen. Sommige van de 

hierin benoemde plannen waren nieuw voor mij en kan ik dus niet een goed beeld van schetsen 

zonder een goed overzicht te hebben van de concrete plannen. 

▪ Duidelijk zijn over de opties en eventuele nieuwe mogelijkheden. En een tijdspad aangeven. 

▪ Nvt. 

▪ ? 

▪ Nvt. 

▪ Meer informatie verstrekken, duurt erg lang. 

▪ Informatieavond organiseren. 

▪ Transparant zijn. 

▪ Niet dezelfde vragen in 1 formulier aub. 

▪ Mailinglist opzetten. 

▪ Kijkend naar een groene omgeving (dichtbij bos) waar de kinderen onderwijs kunnen krijgen. 

▪ Vaker de mening van ouders vragen zoals nu wordt gedaan.  

▪ Duidelijkere enquête uitzetten. 

▪ Omwonenden informeren en laten meebeslissen. 

▪ De communicatie is prima. 

▪ Goede vragenlijst samenstellen. Nagaan wat ouders belangrijk vinden in een nieuwe locatie ipv 

alleen locaties te noemen. 

▪ Nvt. 
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▪ Optie locatie Noordweg bekijken. De Gelinckschool zou wellicht verplaatst kunnen worden naar 

locatie Bosrand. Het perceel is groot genoeg voor een nieuw te bouwen brede school (of IkC) 

inclusief heel veel parkeerplekken. Met deze optie ontlast je parkeerproblemen wat nu al speelt 

bij De Bosrand. 

 

Ouders OBS De Bosrand 

Reacties (in willekeurige volgorde): 

▪ Inzichtelijk maken hoe de locaties eruit zouden komen te zien. Dit delen via de ouders. 

▪ Gewoon de CNS platgooien ... oud gebouw te duur om op te knappen … Mildenburg renoveren en 

nieuwbouw van maken op dezelfde locatie. 

▪ Aanleiding, waar in het proces zijn jullie, voors en tegens meer delen om zo goede mening te 

kunnen vormen. 

▪ Goed naar elkaar blijven luisteren. 

▪ De gevolgen voor ouder maar ook kind benoemen. Zoals verkeersveiligheid als kinderen zelf naar 

school fietsen. 

▪ Ouders beter betrekken en de verschillende opties helder op tafel leggen. Er zijn bijvoorbeeld 

meer opties dan nu in deze lijst staan benoemd. 

▪ Beter, duidelijker en eerlijker met de scholen en ouders communiceren over de plannen. 

▪ Deze enquête is onbegrijpelijk! Graag nieuwe enquête organiseren dit slaat nergens op! 

Onbegrijpelijk! 

▪ Deze enquête is zo onduidelijk. 

▪ Zo is het goed. 

▪ Gewoon eerlijk zeggen dat de locatie al bekend is. 

▪ Zorg dat de niet Nederlandstalige ouders ook de informatie krijgen. 

▪ Zo concreet mogelijke informatie geven. 

▪ Zie vraag 20. 

▪ Nvt. 

▪ Informeren. 

▪ Ouders sneller informeren. 

▪ Geen idee. Hoor er voor het eerst over nu. 

 

Ouders OBS Het Overbos 

Reacties (in willekeurige volgorde): 

▪ Communicatie is goed. 

▪ Regelmatig updates via bijvoorbeeld een nieuwsbrief. 

▪ Afstappen van locatie molenweg! Zolang er op de Voorweg zo hard gereden wordt en het zo 

onoverzichtelijk is, kan je hier geen kinderen laten oversteken. 

▪ Meer adverteren in kranten, winkels, supermarkten over de toekomst van de school. Praat 

veelvuldig als bestuur van de scholen met de gemeente. Wees zichtbaar. 

▪ Overvloedig communiceren. 

▪ Een betere vragenlijst opstellen. 

▪ Beleidsoverwegingen digitaal delen. 

▪ Een duidelijke enquête maken en omwonenden informeren van de consequenties. 

▪ Een schets- of kaartsituatie en werken met infographics om te laten zien wat de plannen zijn. 

Alleen in tekst is soms moeilijk voor te stellen. Zeker als je de andere locaties niet kent en niet 

goed weet waar ze dan heen verplaatsen. 
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▪ Echt luisteren naar de gegeven input van de ouders en scholen en niet blijven doordrammen voor 

een IKC waarin alle scholen aan de rand van een gemeente samen worden gevoegd. Het 

behouden van de identiteit en omgeving is het belangrijkst. 

▪ Geen IKC. 

▪ Het Overbos moet blijven op de huidige locatie met uitbreiding van lokalen. CNS en De Bosrand 

kunnen samen, maakt niet uit waar. 

▪ Nieuwsbrieven blijven opstellen. 

▪ Ga met dorpsbewoners in gesprek! Veel mensen willen geen IKC. Te massaal! 

▪ Visie op onderwijs delen. 

▪ Ik vind dat er veel meer avonden moeten komen, waarbij ouders hun stem kunnen laten horen. 

▪ Aangeven wanneer er een besluit genomen wordt en wanneer de nieuwbouw gereed moet zijn. 

Of minimaal een indicatie geven. 

▪ Regelmatige updates verstrekken over het proces. 

▪ Inzicht geven in groei van de leerlingen aantal. 

▪ Zeer slechte enquête en onduidelijke vragen. Lijkt wel of bij sommige vragen Het Overbos is 

vergeten. Ik moet dat maar raden. 

▪ Duidelijkere communicatie over tijdlijnen. 

▪ Nvt. 

▪ Niks. 

▪ Duidelijker zijn. Er wordt steeds niet duidelijk vertelt wat het plan is. Waar komt de bso en wat er 

nog verder bijkomt?? 

▪ Nieuwsbrieven versturen, toelichting van keuzes. 

▪ Niet van toepassing. 

▪ Waar en hoe liggen de nieuwe scholen ondersteund met plaatjes. 

 

Conclusie 

Door ouders van de drie scholen benoemde thema’s en de relevantie daarvan, zijn opgenomen in de 

onderstaande tabel. 

 
Thema Frequentie 

Ouders goed op de hoogte houden 17 

N.v.t. 12 

Transparantie 9 

Niets 8 

Tijdspad beter in kaart brengen 5 

Inzichtelijk maken hoe de locaties eruit zouden komen te zien  3 

Meer inbreng van ouders 3 

Informatieavond(en) organiseren 2 

Luisteren naar input van ouders en scholen 2 

Ouders betrekken bij vergaderingen van gemeente  2 

Omwonenden beter informeren 2 

Duidelijkheid over opties voor locaties 1 

Medewerkers meer betrekken 1 

Beleidsoverwegingen digitaal delen 1 

Aanleiding communiceren 1 

Eerder MR inschakelen (bijv. bij het opstellen van deze vragenlijst) 1 

Visie op onderwijs delen 1 

Inzicht geven in leerlingaantallen en de groei 1 
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Medewerkers 

Reacties (in willekeurige volgorde): 

▪ Transparantie. Niet voor de goedkoopste en makkelijkste weg gaan.  

▪ Meer openheid naar de bewoners en betrokkenen en meer actie en daadkracht. (had al rond 

moeten zijn). 

▪ Eerder MR inschakelen. Zoals bijvoorbeeld bij het opstellen van deze vragenlijst. Wellicht had de 

MR wel een toevoeging.  

▪ Goede website. Actief informeren. Reëel tijdspad uitrollen waar ook aan gehouden kan worden. 

Plannen nog helderder presenteren! Tijdens de informatieavond was tekst en uitleg nodig om de 

plannen te snappen (wie waarheen). 

▪ Communicatie loopt mijn inziens prima. 

▪ Neem de betreffende partijen mee in het proces. 

▪ Niks 

▪ Geen samenwerking van de scholen, ouders moeten zelf kunnen bepalen of zij naar een openbare 

school of een christelijke school willen.  

▪ Openheid, duidelijkheid. 

▪ Alle scholen die er nu zijn even belangrijk vinden. Er lijken nu wel scholen voorgetrokken te 

worden.  

▪ Meer delen met de medewerkers en medewerkers meer betrekken. 

▪ Kijken of het mogelijk is om 3 kleinere scholen te houden in plaats van twee grote scholen. 

 

Conclusie 

Transparantie, openheid van informatie, tijdig communiceren, et cetera. worden als relevante en 

belangrijke factoren genoemd. 
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Open vraag 2. Belangrijkste aspect nieuwbouwlocatie IKC 

We zien dat locaties voor nieuwbouw kunnen veranderen door onderzoek, inspraak, haalbaarheid en 

meningsvorming van de gemeenteraad. Wat is voor u het allerbelangrijkste aan een goede 

nieuwbouwlocatie IKC? 

 

Ouders CNS De Nieuwe Weg 

Reacties (in willekeurige volgorde): 

▪ Bereikbaarheid en veiligheid. 

▪ Kind/fietsvriendelijke bereikbaarheid.  

▪ Goede locatie ten aanzien van sportlocatie. Daarnaast voldoende ruimte om eventueel in de 

toekomst te kunnen uitbreiden. Groot schoolplein zodat kinderen de ruimte hebben om buiten te 

spelen.  

▪ Ruimte voor spelen, groen rondom. 

▪ Identiteit van de school.  

▪ Groene omgeving/schoolplein. 

▪ Bereikbaarheid, veiligheid (voor fietsers naar en van school). 

▪ Ventilatie en koeling in de zomer  /warmte in de winter. Veilige omgeving voor kinderen om op 

school te kunnen komen. 

▪ Uit het centrum - met auto en fiets goed bereikbaar - geen overlast voor omwonenden.  

▪ Dat kinderen zich er prettig voelen. De school genoeg ruimte biedt om door te groeien en er geen 

lokalentekort komt. Alles in orde is voor de toekomst zoals computers , bibliotheek enz. 

▪ Het pand moet goed bereikbaar zijn ook voor jonge kinderen die niet zelfstandig op de fiets 

kunnen. Locatie Bosrand valt m.i. al af i.v.m nu al verkeersinfarct dat met een IKC nóg erger 

wordt.   

▪ Dat er niet achteraf te klein is gedacht. 

▪ Bereikbaarheid met auto en fiets, tevens een goede leeromgeving in groen.  

▪ Locatie Noordweg bekijken. 

▪ Veiligheid, ruime lokalen, grote speelgelegenheid.  

▪ Zo dicht mogelijk bij huidige school. 

▪ Dat het de belangen van de kinderen dient, niet het gemak van de ouders of financiële of politieke 

belangen. Een gezond opgroeiende generatie is onbetaalbaar. 

▪ Centraal gelegen als onderdeel van het dorpsleven. 

▪ Goede bereikbaarheid, veilige oversteek op diverse plekken, klaar-overs, stoplichten, etc etc. Dit 

is nu echt zwaar onvoldoende al jaren!! Voldoende speelpleinen rond de nieuwbouw. 

Onderbouw, middenbouw en bovenbouw pleinen met genoeg schaduw en voldoende ruimte. Zie 

bij nieuwbouw in bijvoorbeeld Brielle, dat dit echt ondermaats is. Ook in Rockanje veel te weinig 

buitenruimte!! Buitenspelen heeft een enorme positieve uitwerking op de ontwikkeling van 

kinderen op alle gebied!  

▪ Een inspirerende omgeving voor de kinderen maar ook een goede en vooral veilige weg 

ernaartoe. Wanneer er nieuwbouw aan de rand van het dorp zou komen betekent dat dat er veel 

meer fietsende kinderen zich vanuit het hele dorp gaan verplaatsen. Qua verkeersveiligheid in het 

dorp maak ik mij daar ernstig zorgen over.   

▪ Goed bereikbaar en veilig voor kinderen die zelfstandig naar school gaan. Ook zie ik de huidige 

scholen graag hun eigen identiteit behouden.  

▪ Veiligheid (verkeer! Bijvoorbeeld kiss ‘n ride) Eenrichtingsverkeer inzetten als mensen 100 jaar 

iets anders gewend zijn en de borden niet opnieuw bestuderen werkt niet voldoende. 
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Parkeergelegenheid. Zowel voor auto’s, als fietsen van ouders, aparte plek, zodat kinderen de 

ruimte hebben en zich veilig voelen om naar het plein te gaan, zonder dat er (bak) fietsen, 

scooters, invalide wagens, kinderwagens etc in de weg staan. Niet te groot, de kinderen zijn nog 

zo klein, ze moeten zich veilig en vertrouwd voelen. Hooguit 1 verdieping hoog. Veilig spelen, 

houten klimtoestel en geen uitstekende stenen waarover gevallen kan worden. Groen, genoeg 

bomen i.v.m schaduw. Ramen die voldoende open kunnen. Sfeer. Rustige kleuren, geen 

schreeuwerige uitstraling.  

▪ Goede bereikbaarheid met de fiets en binnen loopafstand van de sportfaciliteiten.  

▪ Dat kinderen er veilig kunnen komen, niet aan een drukke weg. Verder goede geventileerde 

lokalen en goede speel en leermogelijkheden. 

▪ Een rustige omgeving. 

▪ Bereikbaarheid, veiligheid en RUIMTE!!!  Denk aan voldoende speelgelegenheid (schoolpleinen) , 

voldoende lokalen en extra ruimtes. 

▪ Bereikbaarheid en dichtbij faciliteiten, scholen hun eigen identiteit houden, geen massale school 

▪ Ruimte, bereikbaarheid en groeimogelijkheden. 

▪ Het moet veilig zijn voor kinderen om er op de fiets te komen. 

▪ Klein en persoonlijk houden, geen onpersoonlijke leerfabriek maken. Niet de CNS samenvoegen 

met de Bosrand.  

▪ Goed en duurzaam gebouw. 

▪ Parkeergelegenheid en ruimte rondom de school voor buitenspeelgelegenheid. Overzichtelijke 

infrastructuur rondom de school voor de veiligheid van de kinderen. 

▪ Een veilige verkeerssituatie en blik op de toekomst. 

▪ Voldoende ruimte voor de kinderen om te spelen en te leren met goede en ruime lokalen op een 

locatie waar alles is. 

▪ Dichtbij oude locaties. 

▪ Centraal in het dorp, zodat voor veel kinderen de bereikbaarheid goed is, ook op de fiets. 

▪ Ruimte, veiligheid en gezondheid voor de kinderen op de nieuwe locatie. 

▪ Behoud identiteit van CNS. 

▪ Goeie centrale ligging IN het dorp. Daarnaast biedt dat mogelijkheden om kinderen zoveel 

mogelijk op de fiets naar school te brengen.  

▪ Buiten het centrum - geen last voor omwonenden. 

▪ Centraal gelegen, dus in centrum. 

▪ Verkeersdrukte vermijden. 

▪ Niet meer verkeersbewegingen op de locatie Mildenburg. 

▪ Veiligheid met het verkeer. Middenin het dorp is veel te druk. 

▪ Centrale ligging. Behoud eigen identiteit school. Bereikbaarheid. Inzet op minder auto’s van en 

naar school. 

▪ Veiligheid omgeving en verkeer. 

▪ Veilige bereikbaarheid en leefomgeving. 

▪ Goed bereikbaar vanuit alle kanten van het dorp , dicht bij sportvelden en de meander. 

 

Ouders OBS De Bosrand 

Reacties (in willekeurige volgorde): 

▪ Voldoende buitenruimte en verkeersveiligheid. 

▪ Veiligheid (liefst helemaal autovrij voor de school). 

▪ Toegankelijkheid en dat faciliteiten zoals zwembad en sporthal in de buurt zijn of gewoon in het 

schoolgebouw aanwezig. De sporthal dan. 
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▪ Veilige verkeerssituatie, bereikbaarheid, niet te druk/vol. Natuur! 

▪ Voldoende ruimte ... geen hoogbouw.... scholen klein houden .... 

▪ Bosrand op eigen locatie. 

▪ Het team docenten en de leerlingen moeten zich er goed en veilig voelen. 

▪ Dat het belang en ontwikkeling van de kinderen hier centraal staan. 

▪ bereikbaarheid, voldoende speelruimte kinderen, behoud gezellige sfeer Oostvoorne. Bouwen in 

Oostvoornse sfeer geen betonnen dozen graag. 

▪ Voorkomen van verkeersoverlast. 

▪ Belangrijk is dat het groot genoeg is om voldoende kinderen kwijt te kunnen en ook nog te 

groeien. Optie gebied driehoek is daarin absoluut niet geschikt. 

▪ Genoeg ruimte voor een groen/natuur schoolplein, ruime lokalen, goede aanleg infrastructuur. 

▪ Veiligheid qua aanrijroute en bereikbaarheid. 

▪ Verkeersveiligheid. 

▪ Verkeersveiligheid voor de leerlingen dus niet in het centrum van Oostvoorne. 

▪ Verkeersveiligheid. 

▪ Verkeersveilige situatie. 

▪ Goed onderwijs voor de kinderen. 

▪ Veiligheid voor de kinderen m.b.t verkeer, genoeg parkeermogelijkheden veel ouders werken of 

hebben nog een kind op de baby/ peutergroep en die zitten in Rockanje waardoor je genoodzaakt 

bent met de auto te gaan. Milderburglaan is erg onveilig. 

▪ Goede bereikbaarheid - per auto. 

▪ Extra bso ruimte maken. 

▪ Ruimte voor genoeg bso plaatsen. 

▪ Bereikbaarheid, parkeergelegenheid & een speelrijke omgeving voor de kinderen. 

 

Ouders OBS Het Overbos 

Reacties (in willekeurige volgorde): 

▪ Bereikbaarheid zowel voor ouders maar vooral voor kinderen. 

▪ Dat er een keuze blijft voor ouders om meest passende school te kunnen kiezen. 

▪ Ruimte om te sporten en te parkeren (fietsen en auto’s). 

▪ De locatie die er nu zijn, zijn top! Locatie Molenberg en e.v.t voormalige Driehoek zijn slecht! 

Sorry maar de Driehoek straalt qua wijk niks uit. De scholen die er nu zijn, zijn prachtig!  

▪ Dat kinderen veilig opgroeien, dichtbij het bos en in het groen. Op de fiets bereikbaar voor ouders 

en kinderen IN het dorp. Niet erbuiten. Mildenburg en Overbos zijn prachtige locaties bij het bos, 

hier kiest een ouder voor, de charme en karakteristieke kenmerken van het dorp Oostvoorne. Als 

ouders voor nieuwbouw kiezen, verhuizen ze wel naar Brielle, Hellevoetsluis of de stad. 

▪ Duurzaamheid. 

▪ Locatie, we hebben gekozen voor Het Overbos voor zijn locatie. En alle opties wijzen alleen maar 

naar nieuwe locaties of dat De Bosrand samen met Het Overbos gaat. Beide is niet wat wij zouden 

willen zien. 

▪ Veilig te bereiken voor fietsers. Niet te dicht bij de N wegen. In de buurt van de bebouwde kom.  

▪ Locatie die inspireert (niet kil), prikkelt, veilig (zelfstandig) bereikbaar is voor jonge kinderen & 

lange termijn oplossing is. 

▪ Ruimte, voor parkeren, spelen en sporten. 

▪ BUITEN HET CENTRUM. 

▪ Gebouwd worden in de bebouwde kom.  
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▪ Maak de afweging wat echt handig is om bij elkaar in 1 gebouw te hebben en wat zou ook op een 

andere locatie goed gaan. Probeer niet alles in 1 gebouw te proppen als de ruimte dat eigenlijk 

niet toe laat. Zo zou KDV en BSO heel handig zijn i.c.m de lagere groepen op school en 

consultatiebureau, terwijl de hogere groepen misschien beter combineren met 

huiswerkbegeleiding, logopedie en muzieklessen. 

▪ Behouden van de eigen identiteit van de school en haar omgeving. Wat betreft Het Overbos is 

nieuwbouw wenselijk maar belangrijk dat dit op de huidige locatie gebeurt, met respect van de 

huidige leefomgeving van omwonenden. 

▪ Geen IKC. 

▪ Bereikbaar en veiligheid. 

▪ Dat Het Overbos blijft waar het nu is. De andere twee scholen maakt niet uit. 

▪ Veilige bereikbaarheid voor kind en niet te grote schoolgebouwen. 

▪ Geen IKC!! Mensen kiezen bewust voor een dorpsschool! Verkeerstechnisch wordt het heel lastig. 

In Hellevoetsluis is het verkeerstechnisch een groot drama.  

▪ Dat er school, opvang en recreatie voor kinderen samengevoegd worden. 

▪ Ik vind momenteel, dat alle drie de schoolplekken op een goede locatie zitten. Het probleem bij 

de driehoek vind ik veiligheid een groot ding. Ik vind dat daar in de omgeving veel hang jeugd 

hangt en criminaliteit is. Ook vind ik dat er als er naar de driehoek of locatie valweg molenweg 

moet gekeken worden naar verkeers veiligheid. De kinderen uit het dorp moeten over de 

Heveringseweg/Voorweg heen fietsen. Voor nu voelt dat totaal niet veilig.  

▪ Bereikbaarheid met de fiets. 

▪ Binnen het dorp blijven! Niet aan de rand of erbuiten. 

▪ Verkeersveiligheid, goede wegen om locatie te bereiken! 

▪ Goede bereikbaarheid per auto of fiets. 

▪ Veiligheid en geborgenheid. 

▪ Autoloos, ik erger me aan alle auto’s. 

▪ Veiligheid, ruimte en dicht bij bos / voorzieningen. 

▪ Locatie nabij het centrum en bereikbaarheid. 

▪ Goed bereikbaar. School is nu al slecht bereikbaar op de Polderslaan. 

▪ Mogelijkheid tot groeien. 

▪ De veiligheid rondom het gebouw, de nabijheid van sportfaciliteiten/bso/fysio/etc. zodat alles op 

één plek is. 

▪ Goede bereikbaarheid, waarbij kinderen veilig naar school kunnen fietsen en er voldoende 

parkeergelegenheid is. Er is voldoende capaciteit en ruimte om het gebouw nodig om problemen 

in bereikbaarheid te voorkomen. 

▪ Goed bereikbaarheid & veiligheid!! 

▪ Veilige en natuurrijke omgeving. 

▪ Niet van toepassing. 

▪ Alles bij elkaar Bso en sport en cultuur. 

▪ Bereikbaarheid (Valweg / Molenweg is dit niet, ook niet met de doorstroming van het verkeer), 

prettige en inspirerende locatie, nabijheid bos/ groen voor kinderen. 
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Conclusie 

Door ouders van de drie scholen benoemde thema’s en de relevantie daarvan, zijn opgenomen in de 

onderstaande tabel. 

 
Thema Frequentie 

(Verkeers)veiligheid 42 

Bereikbaarheid 35 

Ruime speelruimte 25 

Groene omgeving 12 

Ruime lokalen 11 

Parkeergelegenheid/kiss & ride 9 

Centraal gelegen locatie(s), niet aan de rand 8 

Eigen identiteit behouden 7 

Benodigde faciliteiten dichtbij 7 

Mogelijkheid tot uitbreiding 7 

Huidige locaties behouden/dichtbij blijven 5 

Schoollocatie buiten centrum, aan de rand 5 

Kleinschalige scholen 4 

Goede ventilatie 3 

Genoeg extra ruimtes in de school 2 

Duurzaam gebouw 2 

Geen verkeersoverlast voor omwonenden 2 

Uitbreiding BSO 2 

Alle voorzieningen op 1 plek 1 

Kinderen (en hun ontwikkeling) staan centraal 1 

 

Aandachtspunt 
Er zijn ouders van OBS De Bosrand die aangeven dat zij geen huisvestingsprobleem hebben en dat 
het lijkt dat zij aan het kortste eind zullen gaan trekken. Misschien is het verstandig om met ouders 
van De Bosrand te communiceren dat ook zij een huisvestingsprobleem hebben? 
 

Medewerkers 

Reacties (in willekeurige volgorde): 

▪ Ruimte en bereikbaarheid. 

▪ Ruime opzet met voldoende buitenspeelruimte. 

▪ Goed bereikbare locatie, geen overlast voor omwonende en een duurzaam centrum. 

▪ Goede bereikbaarheid. Ruimte rondom de school voor parkeerplaatsen, fietsen en vooral een 

ruime speelplaats. Ook zeeeeer belangrijk is ruimte in de school. Ruime lokalen waarin je een rijk 

aanbod kunt bieden aan de leerlingen. Naar mijn mening is dat enkel mogelijk met ruimte in het 

lokaal.  

▪ Ruimte om in de toekomst e.v.t. te kunnen uitbreiden en een groot speelplein zodat kinderen 

genoeg ruimte hebben om buiten te spelen. Uit het centrum en met de auto en fiets goed 

bereikbaar dus geen overlast voor omwonenden. Het dient de belangen van de kinderen en geen 

politieke belangen. Het is dichtbij het bos en daardoor in het groen.  

▪ Het nieuwbouwproject achter de Patrijzenlaan zou een fantastische optie zijn voor CNS De 

Nieuwe Weg! Verder een locatie zonder zoveel hangjeugd (als bij De Driehoek). Goede 

aanrijroutes.  

▪ Goede bereikbaarheid voor de locatie, het liefst buiten centrum - woonwijken voor overlast. 

▪ Gebouw. 

▪ Scholencomplex van 2 gebouwen, net als in Brielle met een gedeelde gymzaal en theaterzaal. 

▪ Veiligheid, bereikbaarheid, mogelijkheid tot verdere uitbreiding. 

▪ Kinderopvang en BSO in 1 aparte locatie en niet bij scholen i.v.m. parkeerdrukte. 
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▪ Goede doorstroom voor verkeer. 

▪ ? 

 

Conclusie 

--- 
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Open vraag 3. Toelichting 

Als u graag een uitgebreidere toelichting wilt geven op uw mening, dan kunt u die hieronder kwijt. 

 

Ouders CNS De Nieuwe Weg 

Reacties (in willekeurige volgorde): 

▪ Er moet voldoende speelruimte zijn voor de kinderen, tussen groen en educatief. Welke veilig en 

verantwoord is.  

▪ Plek maakt niet uit. Ouders kiezen voor een school en willen daarbij blijven. Identiteit is het 

belangrijkste. Van een schoolfabriek zijn genoeg voorbeelden dat daardoor de identiteit van de 

school verloren gaat. Laat ze opzich staan. Vooral de CNS met hun godsdienst oogpunt. Laten we 

Oost )ostvoorne uitblinken waar we goed in zijn en het kleinschalige voor ogen houden. 

▪ Nvt. 

▪ De locatie aan de milenburglaan is een mooie plek voor een school aan de rand van het bos. De 

bereikbaarheid en verkeersveiligheid is niet ideaal. De school is vrij verouderd.  Mochten scholen 

samen gaan op locatie, dan hoop ik dat het wel op zichzelf staande scholen blijven en geen mix 

/samengestelde scholen. De ouders hebben bewust een keuze voor een school gemaakt. 

▪ Uitbreiding van de locatie Polderslaan is onacceptabel voor de omwonenden. Dit zorg voor een 

enorme toename in personen en verkeer in deze smalle straat. De verkeerschaos is elke ochtend 

zichtbaar en creeert gevaarlijke omstandigheden. Ouders blijven consequent hun kinderen met 

auto afzetten, fout parkeren, uitritten blokkeren van omwonenden en soms zelf op de opritten 

parkeren van omwonenden. Het nieuwe centrum zou op een ruime plek moeten liggen buiten het 

centrum met ook in de toekomst mogelijkheid tot verdere ontwikkeling en geen overlast moeten 

bezorgen aan bewoners in de wijk. 

▪ Locatie Driehoek valt m.i. ook af ivm de achterstand in die wijk. Daar wil ik persoonlijk mijn kind 

niet laten opgroeien . De wijk is bekend met drugs en schiet incidenten die daar hebben 

plaatsgevonden, lijkt me geen veilige plek voor onze kinderen. 

▪ Is het terrein van de Gelinckschool van Horizon geen optie. Waarbij ook het speciaal onderwijs 

een plek krijgt.  

▪ Vaak is een school mede gekozen vanwege de locatie. Nu moet dat allemaal veranderen. Als het 

dan moet, dan graag zo dichtbij mogelijk van huidige locatie. 

▪ Ik vind het niet ok dat 1 school het ondergeschoven kindje wordt en de andere een privilege 

school. De kinderen van de bosrand mengen met de kinderen van het overbos om ze zo gelijke 

kansen te bieden lijkt me de beste optie. Voor welke locatie jullie ook gaan. 

▪ Een centraal gelegen locatie zal makkelijker bereikbaar zijn te voet en met de fiets.  

▪ Echt grote ruime lokalen, grote speelpleinen die van elkaar gescheiden kunnen zijn.  

▪ De belangrijkste dingen voor mij staan bij vraag 20 aangegeven. Locatie switchen lijkt mij geen 

oplossing, van nieuwe weg naar bosrand, en weer terug naar de driehoek. De driehoek had nooit 

weg mogen gaan, dat was een top school en locatie. Maar goed. Locatie buiten de woonwijk lijkt 

me een top locatie; mits er slim gekeken wordt naar de parkeergelegenheid, ouders willen vaak 

doorrijden naar werk, waardoor er vaak gekozen wordt met de auto te komen. Kiss and ride lijkt 

me perfect, voorrijden, uitstappen en weer weg. Duidelijke plekken waar ouders buiten de 

kinderen kunnen afzetten en ophalen; zonder dat de hele vd leerweg volstaat met bakfietsen 

auto’s en ouders en verkeer wat tegen de richting in rijd. En een agressieve ouder van die 

ouderraad die probeert je de les te leren om verkeersborden te lezen; terwijl ze vaak nog ongelijk 

heeft. Ik zie zowel bij de bosrand als de nieuweweg; veel onveiligheid ivm het verkeer. Zowel voor 

school als op de kruispunten. Opstoppingen, renewi afvalcontainers, vrachtwagens die laden en 
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lossen op het dorp.. tegen de tijd dat dit wordt gerealiseerd zijn mijn kinderen denk ik van school. 

Jammer dat dit zo lang al duurt. Het idee loopt als sinds ons eerste gesprek op school bij 

inschrijving ruim 8 jaar geleden.   

▪ Denk goed na over de ruimte, kijk niet alleen naar cijfers !  Neem andere locaties als voorbeeld, 

nieuwe mooie gebouwen nu alweer te klein!   

▪ Locatie Mildenburglaan heeft grote parkeerproblematiek, nu ook al met een iets kleinere school 

(OBS Bosrand). Er zijn gevaarlijke situaties. 

▪ Bij de keus voor locatie valweg/molenweg:  wegen rondom de locatie zullen flink moeten worden 

aangepakt. (Valweg, hoofdweg, kruisingen e.d.) Hier is nu ruimte voor. De andere locaties kunnen 

qua infrastructuur weinig worden aangepast.  

▪ Ik zou graag zien dat er rekening wordt gehouden met de verkeersveiligheid rondom de school.  

▪ De demografie van Oostvoorne verandert. Waar gezinnen het het straatbeeld verjongen, lijkt het 

accomoderen van kernfuncties als een probleem behandeld en oplossingen steeds verder naar de 

periferie gezocht. Geef gezinnen de ruimte binnen de samenleving, in plaats van aan de rand 

daarvan. 

▪ Het belangrijkste is dat de scholen christelijk en vrij, hun eigen identiteit moeten kunnen 

behouden. Dit wordt moeilijker wanneer de scholen in 1 pand bij elkaar zitten. Voor ouders die 

voor een school kiezen moet er keus zijn in  verschillende factoren. - welke school is er in de 

buurt, - wel of niet Christelijk, - sfeer van de school, - en hoe te bereiken met de fiets i.v.m. drukke 

wegen. denk aan de Ruy. Door 2 of 3 scholen van de ene kant van het dorp (wat men gewend is) 

te verhuizen naar de andere kant van de Ruy zoals Vrouwemachteldweg of Valweg.  wordt de 

keus voor ligging van de school weg gehaald evenals dicht bij het boos zitten voor korte 

educatieve uitstapjes. 

▪ Wij zien niets in een IKC die buiten het dorp ligt. De Christelijke identiteit van de CNS moet 

gewaarborgd worden. Eigen identiteit van de scholen moet bovenaan staan.  

▪ Waarom niet sloop vd Mildenburgschool en complete nieuwbouw? 

▪ Zie 19. 

▪ Nvt. 

▪ Valweg ligt te ver uit de kern van Oostvoorne , Driehoek ligt in een wijk waar veel buitenlanders 

wonen en wat in het verleden ook vaak is gelinkt aan drugs en aso’s. lijkt me niet veilig in eerste 

instantie. Locatie Bosrand is mooi, geweldig en kleinschalig maar mijns inziens niet geschikt voor 

een IKZ of meerdere scholen. Logistiek is het een drama met (nu al) dubbele parkeren en 

verkeersopstoppingen. Deze locatie zou wel geschikt zijn voor een Gelinck school bijvoorbeeld. 

 

Conclusie 

--- 

 

Ouders OBS De Bosrand 

Reacties (in willekeurige volgorde): 

▪ Inzichtelijk maken hoe de locaties eruit zouden komen te zien. Dit delen via de ouders. 

▪ Gewoon de cns plat gooien ... oud gebouw te duur om op te knappen .. Middelburg renoveren en 

nieuwbouw van maken op dezelfde locatie. 

▪ Aanleiding, waar in het proces zijn jullie, voors en tegens meer delen om zo goede mening te 

kunnen vormen. 

▪ Goed naar elkaar blijven luisteren. 

▪ De gevolgen voor ouder maar ook kind benoemen. Zoals verkeersveiligheid als kinderen zelf naar 

school fietsen. 
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▪ Ouders beter betrekken en de verschillende opties helder op tafel leggen. Er zijn bijvoorbeeld 

meer opties dan nu in deze lijst staan benoemd. 

▪ Beter, duidelijker en eerlijker met de scholen en ouders communiceren over de plannen. 

▪ Deze enquête is onbegrijpelijk! Graag nieuwe enquête organiseren dit slaat nergens op! 

Onbegrijpelijk! 

▪ Deze enquête is zo onduidelijk. 

▪ Zo is het goed. 

▪ Gewoon eerlijk zeggen dat de locatie al bekend is.  

▪ Zorg dat de niet Nederlandstalige ouders ook de informatie krijgen. 

▪ Zo concreet mogelijke informatie geven. 

▪ Zie vraag 20. 

▪ Nvt. 

▪ Informeren. 

▪ Ouders sneller informeren. 

▪ Geen idee. Hoor er voor het eerst over nu. 

 

Conclusie 

--- 

 

Ouders OBS Het Overbos 

Reacties (in willekeurige volgorde): 

▪ Beste optie voor iedereen mijns inziens: Uitbreiding schoolgebouw Mildenburglaan (extra lokalen) 

en schoolgebouw Polders (extra lokalen en verdieping). 

▪ Meerdere scholen op meerdere locaties zoals nu behouden! Houdt het vriendelijk, houdt het 

klein, geen massa! Geen grote gebouwen! En niet alles hoeft onder 1 hoed! 

▪ Gezien het aantal kinderen zijn 2 locaties prima bruikbaar. Overbos en Mildenburg. Houd deze 

namen ook weer aan, gelijk aan het bos. Investeer in de jeugd, educaties en laat dit samengaan 

met ouderen, omwonenden. Zo krijgen de kinderen een dorpsgevoel mee. Na de basisschool volgt 

de grote middelbare school, en wordt het vanzelf stadser, groter en omgeving minder belangrijk.  

▪ Deze vragenlijst is wat mij betreft erg onoverzichtelijk! Locatie valweg lijkt mij prima voor een 

modern integraal kindcentrum, meander ligt redelijk dichtbij en het centrum en woonwijken 

worden ontlast. De verkeerssituatie hopelijk veiliger dooraanpassingen in bereikbaarheid. Wegen 

daar naar toe (oversteek plaatsen) graag ook veiliger zodat bovenbouw kinderen eerder 

zelfstandig naar school kunnen. En hopelijk groene educatieve schoolpleinen, nu zijn deze wel erg 

minimaal groen en weinig uitdagend, stimulerend en educatief. Helemaal mooi zou zijn les de 

nieuwe school eerst een goede pedagogische visie opstelt voordat de ontwerpen voor het 

gebouw gemaakt worden. De uitwerking van de locatie moet ondersteunend zijn aan de visie. 

Graag eerst randvoorwaarden voor veilige en sociale basis die ondersteunen het leren en niet 

andersom. Zie ook 21 eeuwse vaardigheden. 

▪ Succes met kiezen van de optimale toekomstige situatie.  

▪ De schoollocatie van het Overbos is erg belangrijk voor ons. Dat het gebouw vernieuwd moet 

worden is duidelijk. Maar de locatie graag behouden. Samenvoegen van Bosrand en Overbos 

willen wij niet, geen voorstanders van grotere scholen. Ook zou een locatie aan de andere kant 

van de Voorweg er voor ons voor zorgen dat we dan van school wisselen. Dit ivm veilig reizen van 

onze kinderen. 

▪ Waar zijn de plannen gebleven voor BSO, centrum jeugd en gezin en stichting PUSH? 

▪ Centrum is druk, slecht parkeren. 
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▪ Totale no go om bij Mildenburg extra te gaan bouwen. De verkeerssituatie is daar al vrij onveilig 

en zou eerder autoluw of -vrij moeten zijn, dan dat er kinderen heen worden gebracht voor 

school. Maak daar bijv een uitwijklocatie van voor groep 7 en 8 als er ruimte te kort is, maar voor 

kinderen die zelf kunnen fietsen. Neem in de ontwerpen ook mee hoe je om gaat met parkeren en 

aanrijdroutes. Mensen stappen snel in de auto, terwijl dat echt niet altijd nodig is. Stimuleer het 

brengen/halen op de fiets of lopend, maar zorg dan ook dat alle aanrijdroutes veilig zijn. Bekijk 

het in een groter plan van de Gemeente of kijk naar bijv. verzamelpunten voor de fiets waar 

kinderen samen met een begeleider naar school kunnen fietsen zodat ouders niet allemaal het 

hele dorp door hoeven met de auto. Stem ook af dat vuilnis ophalen tijdens haal- en brengtijden 

echt niet kan. 

▪ Een extra school of kdv/bso huisvesten op locatie Polderslaan is ondoenlijk voor de omgeving wat 

betreft verkeer, parkeren en aanloop. Behoudt van de huidige leefomgeving, voor omwonenden 

en kinderen, is belangrijk. Idealiter delen cns de nieuwe weg en de bosrand een ruimere locatie 

met aandacht voor verkeer, verkeersbewegingen en leefomgeving. 

▪ Ik ben van mening dat kleinere scholen beter zijn dan hele grote dit zie ik nu ook terug op het 

middelbaar onderwijs. Waarom moet alles bij elkaar je kiest voor een school op basis van locatie 

en het soort onderwijs. Ik zie geen toegevoegde waarde in een IKC Juist het de kleine opzet is wat 

het overzichtelijk maakt voor de kids. 

▪ Ik zie geen combinatie van Het Overbos met de overige scholen. Beter als de overige scholen 

samen naar nieuwe locatie gaan, persoonlijk denk dat op de plek van De Driehoek dat het beste 

is. 

▪ Zorg dat de kinderen gewoon in hun eigen wijk naar school kunnen. Zorg dat de directie van de 

scholen dit adequaat indeelt. Dit is nu niet het geval. 

▪ Het gaat niet alleen over of je er kunt parkeren maar of de type school en mensen wel bij elkaar 

passen. Het Overbos graag op huidige mooi locatie laten voor alleen Het Overbos. 

▪ Ik ben van mening dat er een locatie moet komen waar kinderen de gehele dag terecht kunnen 

voor opvang, school, sport en recreatie.  

▪ Wij zouden het jammer vinden als de Overbosschool moet verhuizen naar een nieuwe locatie  

▪ Slechte locatie met slechte toegangswegen.  

▪ Nvt. 

▪ Ouders van het Overbos willen geen verdere uitbreiding op school, het is nu al te druk - vol - 

verkeersonveilig in smalle straat. 

▪ Ik wil dat mijn kind veilig van en naar school kan fietsen of wandelen. Ik wil dat de benodigde 

faciliteiten in of zeer dichtbij het gebouw zijn.  

▪ De locatie op de molenweg lijkt het meeste ruimte te bieden, maar zit wel aan een minder veilige 

weg. Mij is ook niet precies duidelijk welke ruimte aan de molenweg hier voor bedoeld zou zijn. 

▪ Ik vind obs de bosrand bij de Polderslaan het overbos . Een slecht plan. Er zijn nu +-260 kinderen 

en er komen +- 125 kinderen bij wat in de toekomst waarschijnlijk nog meer is . Daar is de locatie 

echt te klein voor . Kunnen de kinderen dan nog wel goed buiten spelen of wordt dat nog kleiner . 

En wat dachten jullie van alle verkeer , het is nu al niet te doen . Hou het bij 1 school op de 

Polderslaan. Al vind ik dat de kinderen die naar de meander gaan met 1 leerkracht zeer gevaarlijk 

bij de heveringseweg. 

▪ Mijn voorkeur gaat niet uit om Bosrand en Overbos samen te voegen op Polderslaan. Wel een 

goed idee om hier uit te breiden voor alleen het Overbos. 

▪ Niet van toepassing. 

▪ Doorstroming via hoefweg is gevaarlijk. Alles via wijk veranda zal naar de molenweg rijden via de 

hoefweg. Dit is nu een bestemmingsverkeer weg met een hele smalle verkeersdoorstroming. Hoe 

wordt het gehandhaafd dat het een bestemmingsverkeer weg blijft. Welke route wordt er 
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voorgesteld om bij de molenweg te komen. Lijkt niet wenselijk dat iedereen via dezelfde route 

rijd. 

▪ Liever een school en centrum buiten woonwijken , teveel verkeersdrukte nu al bij bestaande 

school. 

 

Conclusie 

--- 

 

Medewerkers 

Reacties (in willekeurige volgorde): 

▪ Het traject duurt nu al tientallen jaren, er wordt geen onderhoud gepleegd aan de scholen die 

sterk zijn verouderd (niet duurzaam, kosten hoog) Door de prijsstijging op alle gebied is de 

gemeente veel duurder uit. Nu tijd om actie te ondernemen. 

▪ Veel inspraak over het maken van het gebouw. Zorgen voor ruimte in de school. Niet te krap 

bouwen, zodat er later aangebouwd moet worden!  

▪ Nee. 

▪ Jammer dat de identiteit van een school kom te vervallen door samenvoeging. 

▪ Wat mij betreft moeten de scholen blijven waar ze zijn met hun eigen identiteit en kracht. Optie 

CNS in het pand van de Bosrand (waar deze school al meer dan 60 jaar bestaat) en de Bosrand 

vind ik echt niet kunnen. Waar blijft dan de Bosrand ??? Daar wordt niet duidelijk over 

gesproken?  

▪ Ik ben van mening dat OBS Het Overbos een nieuwbouw moet krijgen op locatie Polderslaan en 

CNS De Nieuwe Weg en OBS De Bosrand samen een nieuwbouw krijgen op locatie JPS De 

Driehoek. 

 

Conclusie 

--- 

 


