Bewonersonderzoek naar mogelijke schoollocaties in Hoef en Haag
Bewonersoverleg Hoef en Haag, 15 december 2017

NB. Dit rapport is verstuurd naar de gemeenteraad van de gemeente Vianen als ingezonden stuk voor de raadsvergadering van
19 december 2017

Inleiding
• Dit onderzoek is tot stand gekomen na de forumavond van 6 december. Daarin heeft Sjoerd Groot,
als bewoner van Hoef en Haag aangegeven dat het een kwalijke zaak is dat een
bewonersonderzoek eerder werd afgewezen, en dat de daarvoor in de plaats aangestelde
werkroep met ‘alle stakeholders’ gesproken heeft, behalve de bewoners van Hoef en Haag.
• Daarom hebben de bewoners van Hoef en Haag dit nu zelf georganiseerd.
• Daarnaast werd vanuit de raad geadviseerd om ons te verenigen. Eén mening kan immers niet als
standpunt van een heel dorp worden meegewogen. Ook dat hebben we nu geregeld.
• Na een oproep hebben zich 13 vrijwilligers gemeld die graag meedenken. Deze groep vormt het
Bewonersoverleg Hoef en Haag. Alle leden zijn (toekomstige) bewoners van Hoef en Haag. In
deze groep worden onderwerpen besproken die van invloed zijn op de leefbaarheid in Hoef en
Haag, zoals de keuze voor een schoollocatie of supermarkt.
• De groep houdt in de gaten wat er leeft onder de bewoners, wat er speelt bij de gemeente en zal
belangrijke informatie delen via de ‘Hoef en Haag Bewoners’ facebook groep.
• Deze facebook community telt inmiddels bijna 350 leden.
• Sjoerd Groot, Marianne Horsch, Cesca van de Ven en Paul Kunne zullen deze informatie
verzamelen, en waar nodig zullen zij de bewoners van Hoef en Haag naar buiten toe
vertegenwoordigen, bijvoorbeeld tijdens gemeenteraadsvergaderingen of als aanspreekpunt voor
de gemeente en andere stakeholders.
• Dit was de snelste manier om vóór de raadsvergadering van 19 december een breed gedragen,
transparante vertegenwoordiging van Hoef en haag bewoners te realiseren.
• Ná de vergadering zullen wij ons beraden hoe wij ons zullen verenigen in bijvoorbeeld een
stichting of vereniging.
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De vragenlijst is beantwoord door 100 (toekomstige) bewoners van Hoef en Haag. De vragenlijst is
gemaakt en geanalyseerd met Google Forms.
Via de Hoef en Haag bewoners facebook pagina is opgeroepen om de vragenlijst in te vullen. Daarnaast is
er in het hele dorp geflyerd om ook de mensen die nog geen lid zijn van de facebook pagina op te roepen
om mee te doen.
CONCLUSIES:
Uit de resultaten blijkt dat een groot deel van de Hoef en Haag bewoners vóór twee scholen op twee
locaties zijn (73%).
Men vindt dat er in elk geval een school op de Brink in het Dorpshart moet komen (69%). Zo staat het
ook in de oorspronkelijke plannen op basis , maar het is ook essentieel voor de ontwikkeling van Hoef en
Haag als echt dorp met een levendige dorpskern.
Verder is een meerderheid uitgesproken tegen de bouw van een school op het Kasteelterrein, in het
bijzonder één grote school op het Kasteelterrein (77%).
Favoriete locatie voor de tweede school is de locatie nabij de Berchmansweg.
Men begrijpt dat Hagestein ook het liefst een school in het dorp zou hebben maar uit studies blijkt dat
dit niet haalbaar/rendabel is.
Een grote school op het Kasteelterrein gaat ten koste van de leefbaarheid in ons dorp, zowel qua groen
als qua levendigheid in het dorpshart en qua aantal verkeersbewegingen. Hoef en Haag is volop in
ontwikkeling en heeft nog een lange, kinderrijke toekomst voor zich. Veel kopers van een huis rondom
het kasteelterrein hebben hun huis gekocht op basis van toezeggingen dat het gebied groen zou blijven /
vrij uitzicht zou behouden. Daarnaast vinden veel bewoners het ook belangrijk dat er zo snel mogelijk
een school komt, en een school op het kasteelterrein zou vertragend werken.
Daarbij moet opgemerkt worden dat het feit dat de bewoners van Hoef en Haag tegen een school op het
Kasteelterrein zijn, niet betekent dat zij tegen Hagestein en haar bewoners zijn. We zoeken dan ook graag
verbinding met Hagestein en haar bewoners.
Hierna volgt een overzicht van de uitkomsten uit de vragenlijst
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Woonsituatie
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Woonsituatie (2)
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Kinderen
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Eén of twee locaties
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Toelichting één of twee locaties
Waarom kiezen voor 2 scholen:
• Verkeersdrukte (29)
• Kleinere scholen, kleinere klassen, minder massaal onderwijs en meer aandacht voor het
individuele kind (27)
• Vrije keuze van onderwijs, zoals onderwijsvorm, religie, kwaliteit (ook door concurrentie) (17)
• Behoud van het dorpse karakter, door klein onderwijs maar ook kleine gebouwen (9)
• Altijd een school in de buurt, dus betere spreiding in het dorp en veiliger door korte reis voor kind
zonder grote wegen over te steken (7)
Waarom kiezen voor 1 school:
• Meer faciliteiten zoals KDV, BSO, sportzaal/velden (7)
• Alle kinderen op 1 school zorgt voor verbinding tussen de kinderen, minder pesten en klasseverschil (5)
• Efficient, beter rendabel en stabieler schoolbestuur (4)
• Geen spreading tussen 1 gezin, dus geen verdeling van onderbouw in 1 locatie en bovenbouw in
andere (3)
• Verbinding tussen Hagestein en Hoef en Haag als alle kinderen op 1 school zitten (3)
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Voorkeur locaties
a)
b)
c)

a) 2 scholen in één gebouw op het
Kasteelterrein
b) 2 scholen in een gebouw nabij
rotonde op de Berchmansweg
c) 1 school op de Brink en een school
op de Bongerd
d) 1 school op de Brink en een school
op het Kasteelterrein
e) 1 school op de Brink en 1 school
nabij rotonde op de
Berchmansweg

d)
e)
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Afkeer van locaties
a)

b)
c)

a) 2 scholen in één gebouw op het
Kasteelterrein
b) 2 scholen in een gebouw nabij
rotonde op de Berchmansweg
c) 1 school op de Brink en een school
op de Bongerd
d) 1 school op de Brink en een school
op het Kasteelterrein
e) 1 school op de Brink en 1 school
nabij rotonde op de
Berchmansweg

d)
e)
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Toelichting voorkeur of afkeer
locaties
Waarom een voorkeur of specifieke afkeer voor een locatie:
• Behoud van groen op Kasteelterrein (60)
• Plannen zoals ze zijn toegezegd waren onderdeel van reden tot koop, dreigend kopersbedrog,
consistentie van gemeentebestuur (33)
• Het Dorpshart moet het levendige hart van ons dorp gaan vormen, dit kan niet zonder school (20)
• Veiligheid kind tijdens reis naar school, overlast van verkeer en geluid (18)
• Afstand van huis naar de school (18)
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Belang van school op Brink
• `

1= geheel niet belangrijk, 5= heel belangrijk

• 69% vindt het belangrijk dat er een school op de Brink komt
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Belang van onbebouwd
Kasteelterrein

1= geheel niet belangrijk, 5= heel belangrijk

• 77% vindt het belangrijk dat het Kasteelterrein onbebouwd blijft
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Mag het Kasteelterrein
bebouwd worden?
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Belang van school Berchmansweg

1= geheel niet belangrijk, 5= heel belangrijk

• 40% vindt het belangrijk dat er een school nabij de rotonde aan de Berchmansweg komt
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Belang van school Hagestein

1= geheel niet belangrijk, 5= heel belangrijk

• 46% vindt het niet belangrijk dat er een school komt in Hagestein
• Opmerkingen: Hierbij speelt ook mee dat uit studies is gebleken dat een school in Hagestein niet
haalbaar/rendabel is.
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Belangrijke sentimenten en overige
opmerkingen
• Alle afwijkingen van de huidige plannen worden gerealiseerd in Hoef en Haag. De mening van de
inwoners van dit dorp zou dus extra zwaar moeten wegen, maar zij voelen zich tot nu toe over
geslagen en niet gehoord.
• Afwijken van bouw op de Brink gaat veel tijd kosten, en in die tijd kunnen onze kinderen niet in
Hoef en Haag naar school, daarnaast komen er veel kosten kijken bij het afwijken van de huidige
plannen.
• Het is belangrijk te vermelden dat de bewoners van Hoef en Haag niet tegen Hagestein zijn.
Hagestein wordt van harte haar eigen school toegewenst, hoewel de realiteit dat achterhaald
heeft. Zonder Hoef en Haag zouden sowieso alle Hagesteinse kinderen naar Vianen moeten.
• Verbinding met Hagestein is erg belangrijk, maar het moeten wel 2 aparte dorpen blijven, zonder
te fuseren in bebouwing.
• Verschil in afstand tussen Berchmansweg en Kasteelterrein is vanaf Hagestein verwaarloosbaar.
• Als laatste: bewoners van Hoef en Haag willen verbinden, samen zijn we immers sterker, maar dat
betekent niet dat wij niet constructief zijn, wanneer we een andere mening hebben dan de
inwoners van Hagestein, verenigd in stichting Hartenkreet.

• In de aankomende raadsvergadering op 19 december zal het Bewonersoverleg Hoef en Haag
gebruiken van het publiek spreekrecht om dit rapport nader toe te lichten aan de gemeenteraad.

• Contactgegevens Bewonersoverleg Hoef en Haag:
Sjoerd Groot, e-mail: sjoerd1984@hotmail.com
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