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Opmerkingen uit inloopavond 13-2-2019 tijdelijke verhuizing van activiteiten van ’t Kwintet naar 

leegstand Odaschool (schoollocatie Annendaal). 

Ongeveer 45 personen waren aanwezig waarvan 35  de presentielijst ingevuld hebben. 

Omwonenden zijn in de gelegenheid gesteld alle lokalen te bezoeken waar activiteiten van het 

Kwintet ingepast kunnen worden. Daarnaast konden individueel vragen gesteld worden aan 

stakeholders, medewerkers van gemeente en wethouder.  

Er is een aantal opmerkingen door omwonenden gemaakt in een centraal deel van de inloopavond. 

Met name de zorg over het parkeren/verkeer blijkt aanleiding voor opmerkingen. In cursief is 

aangegeven welke antwoorden op de avond gegeven zijn. 

Opmerkingen die gemaakt zijn: 

1. Omwonenden waren liever eerder betrokken geweest in het voortraject.  

Het is een terechte opmerking dat in eerdere aanleg omwonenden bij de ontwikkelingen 

betrokken hadden moeten worden.  

2. Gevraagd wordt waarom niet gekozen wordt voor andere oplossingen (andere locatie), spreiding 

van activiteiten, weigeren van activiteiten, afspreken van sluitingstijden. Dit met name i.v.m. 

bezorgdheid over parkeren (zie 7).  

Aansluiting bij de school ligt in de toekomstige lijn om te komen tot het samenbrengen van de 

scholen en de functies van het Kwintet binnen één gebouw. Het nu in gebruik nemen van 

leegstand van de Odaschool maakt het mogelijk om in functies al naar elkaar toe te groeien.  

3. Bestemming? 

Bestemming huidige Kwintet en Odaschool is hetzelfde: maatschappelijke doeleinden 

4. Wat is tijdelijkheid (tot aan nieuwbouw school/IKC) 

Uitgegaan is van 5 jaar planontwikkeling en 2 jaar bouwtijd. Totaal 7 jaar. 

5. Wat is bezetting? 

Huidig bezetting schema is genoemd per dagdeel. 

Humanitas (naschoolse opvang) verhuist. 

3 klaslokalen staan leeg en worden gebruikt. 

Activiteiten moeten passen bij de bestemming. Geen commerciële activiteiten. 

6. Wat is geluidsniveau voor omwonenden bij activiteiten (bv zangkoor) binnen? 

Er zijn binnen metingen uitgevoerd van het geluidsniveau in het huidige Kwintet. Dit niveau is 

nagebootst in Odaschool en er is buiten gemeten wat het geluidsniveau is op de gevel van 

woningen.  Er wordt voldaan aan de normen. 

7. Parkeren (dit wordt gezien als belangrijkste probleem voor de omwonenden).  Gevraagd wordt 

welke oplossingen geboden worden. Getwijfeld wordt aan (uitleg over) parkeeronderzoek. Er is 

in het verleden niet gehandhaafd. Mensen willen voor de deur parkeren en staan fout 

geparkeerd. Vertrekkende bezoekers maken geluid. 

8. Daarnaast vragen de aanwezige om zoveel als mogelijk parkeren te voorzien op of rond het 

terrein van de school.  

Bij de afsluiting wordt aangegeven dat er een veelvoud van opmerkingen zijn gemaakt ten aanzien 

van parkeren en verkeer. Toegezegd wordt om de opmerkingen mee terug te nemen en te bezien op 

mogelijkheden.  Er wordt opnieuw een bijeenkomst gehouden om terug te koppelen hoe de 

gemaakte opmerkingen tot wijziging leiden.  

Aangegeven is dat bewoners gebruik kunnen maken van het spreekrecht bij de 

commissievergadering.  
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Daarnaast is aangegeven dat bij de omwonenden terug gekomen wordt op parkeerproblematiek, 

vóór behandeling in commissie op 26-2-2019. 


