
 
Hoef en Haag, 15 februari 2019 

 
 
 
Standpunt Dorpscomité Ons Hoef en Haag omtrent locatie scholen. 
 
Het besluit van (destijds) gemeente Vianen om van Hoef en Haag een volwaardig dorp 
te maken, heeft ertoe geleid dat daarmee ook expliciet de keuze is gemaakt voor een 
aantal voorzieningen die je in een dorp mag verwachten zoals winkels, horeca en 
scholen. De belofte voor de bouw van een school in Hoef en Haag is destijds al in een 
vroeg stadium door de gemeente afgegeven. Inmiddels is, door de verwachte groei 
aan kinderen in Hoef en Haag, al bekend dat één school niet voldoende zal zijn en dat 
er minimaal een tweede school bij moet komen. 
 
Vanaf het begin van de discussie over de locatie van de scholen is er een duidelijk 
geluid te horen uit Hoef en Haag en haar bewoners: de eerste school moet worden 
gebouwd in het Dorpshart aan de Brink in Hoef en Haag op de plek die op de 
tekeningen al vanaf het begin door de projectontwikkelaar hiervoor is vrijgehouden. 
Dorpscomité Ons Hoef en Haag deelt dit standpunt.  
 
Onder andere uit de enquête, die is gehouden onder bewoners voorafgaand aan de 
raadsvergadering van 19 december 2017, blijkt dat 73% van de geënquêteerden 
aangaf voorstander te zijn van 2 aparte scholen, waarvan één dus op de Brink in Hoef 
en Haag (zie bijlage).  
Hieruit blijkt ook dat de keuze voor 2 locaties in plaats van 1 grote locatie meerdere 
redenen heeft:  
• 2 scholen betekenen minder verkeersbewegingen die zich centreren op 1 plek  
• behoud van het dorpse karakter doordat er niet 1 massaal gebouw komt 
• door spreiding van de locaties is er altijd een school in de buurt  
• behoud van leefbaarheid doordat er voor een school op de Brink in ieder geval 

geen schaars groen opgeofferd hoeft te worden 
• inwoners van Hoef en Haag hebben hun huis gekocht met een bepaalde 

verwachting van de toegezegde voorzieningen, hiervan afwijken zou een vorm 
van kopersbedrog zijn 

 
Voor de locatie van de tweede, gelijkwaardige, school zal aan alle gewoonlijke 
vereisten moeten worden voldaan, zoals bereikbaarheid en verkeersdrukte rondom 
de school, geluidsoverlast en alle milieueisen die gelden voor de locatie van een 
basisschool, zoals fijnstof en geurcontour. 
 
Daarnaast dringen wij als Dorpscomité aan op het behalen van voldoende draagvlak 
onder de bewoners van Hoef en Haag voor de tweede locatie. Dit hangt samen met 
een locatie dicht bij bestaande of reeds aangekochte huizen, waardoor onvoorziene 
hinder ontstaat, zoals geluidsoverlast, extra verkeer, verlies van vrij uitzicht, daling van 
huizenwaarde en het verdwijnen van schaars groen.  



Echter belangrijker vinden wij om vooral te benadrukken dat er haast geboden is rond 
de bouw van de school op de Brink, gezien het starten van de 3 nieuwe scholen (naast 
de Mr. Vosschool ook LEEF, Het Avontuur en Het Talent) en het binnen afzienbare tijd 
explosief stijgende leerlingenaantal uit Hoef en Haag. De focus van de gemeente, 
schoolbesturen en andere partijen zou moeten liggen bij het zo snel mogelijk 
realiseren van deze locatie, zodat er ruimte en tijd ontstaat voor de aanpak en 
noodzaak van andere secundaire problemen.  
 
Wij ervaren het als zeer frustrerend om te zien dat de gemeente zo lang doet over de 
besluitvorming over een tijdelijke locatie voor de scholen terwijl de focus maximaal 
zou moeten liggen op de bouw van de definitieve locaties, te beginnen op de Brink. 
 
Het dorpscomité is graag bereid om, daar waar nodig, met de gemeente hierover in 
discussie te gaan maar hoopt eigenlijk dat er inmiddels voldoende argumenten liggen 
om concrete stappen te maken. 
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