Op naar een Brede School in Velsen-Noord

Visie
Programma
Locatiekeuze
Financiering
t.b.v. afronding initiatieffase van de projectopdracht Brede School Velsen-Noord

versie 14 maart 2011

1

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding…………………………………………………………….…

3

2. Visie en programma Brede School………….…………………….
2.1.
Definitie en kenmerken van een Brede School…….
2.2.
Visie Brede School…………………………………….
2.2.1. SWOT analyse………………………..
2.3.
Het programma…………………….………………….

5
5
6
7

3. Locatiekeuze ……………………………..…………………………..
3.1.
Criteria locatie……………………………….…………
3.2.
Quick scan locaties……………………………………
3.3.
Stedenbouwkundige inpassing……………………….
3.4.
Parkeereis……………………………………..……….

10
10
11
12
17

4.

Financiële randvoorwaarden…………………….……………

18

5.

Advies programma en locatie (initiatieffase)………………..

Bijlage 1.
Bijlage 2.
Bijlage 3.

Wijkschets………………………………………………
Onderbouwing programma schoolbestuur………….
Milieuonderzoek……………………………………….

2

8

19

21
27
29

1.

Inleiding

De ontwikkeling van Brede Scholen wordt in de gemeente Velsen als een belangrijk
instrument gezien om de doelstellingen op het gebied van onderwijs, jeugd, sport en
welzijn vorm te geven.
De raadsbesluiten over het Wijkontwikkelingsplan (WOP) uit 2003 en de
projectopdracht ‘Frisse Wind in Velsen-Noord’ uit 2008 vormen de basis voor de
ontwikkeling van een Brede School in Velsen-Noord.
In november 2010 heeft de provincie Noord-Holland ermee ingestemd de
projectsubsidie ‘Velsen-Noord fase 2’ in te zetten voor de realisatie van een Brede
School in Velsen-Noord. De € 1,8 miljoen uit de intentieverklaring Wonen & Werken
in de IJmond wordt ingezet om de leefbaarheid in Velsen-Noord te verbeteren. Dit is
tevens een belangrijke doelstelling van het project ‘Frisse Wind in Velsen-Noord’.
Door de realisatie van een Brede School wordt er een bijdrage geleverd aan:
- bouwen & wonen: momenteel is basisschool De Triangel gehuisvest in twee
gebouwen en maakt men gebruik van de gymzaal in De Mel; een derde
locatie. Huisvesting op één locatie betekent een logistieke- en
kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Door het vrijkomen van de huidige
schoollocaties is het bovendien mogelijk invulling te geven aan de doelstelling
meer woningbouw te realiseren en een impuls te geven aan de stedelijke
vernieuwingsgave in dit gebied, centraal in de IJmond/ Zuid-Kennemerland.
Deze ontwikkeling wordt zo een potentieel sterke pijler in het te vormen
regionale actieprogramma (RAP). De eenzijdige opbouw van de
woningvoorraad kan namelijk worden recht getrokken. Dit draagt bij aan het
verbeteren van de leefbaarheid in de wijk en het biedt een aanvullende
woningtypologie, waardoor een wooncarrière in de wijk mogelijk wordt. Een
dubbeldoelstelling die veel betekent voor de verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit in Velsen-Noord;
- sociale infrastructuur: door het huisvesten van de basisschool in één gebouw
is het tevens mogelijk meerdere functies toe te voegen aan de school
waardoor de school een brede maatschappelijke functie krijgt. Eén gebouw
biedt tevens voordelen voor de doorgaande lijn in het onderwijs, met name
van groep 4 naar groep 5. Tot slot is het college bezig met een ‘herijking’ van
de maatschappelijke functies in de wijk, waarbij het streven is om per wijk één
centrale locatie te hebben.
De provincie Noord-Holland heeft als voorwaarde voor het verstrekken van subsidie
gesteld dat vóór 31 oktober 2011 een startdocument ter goedkeuring moet worden
aangeboden waarin duidelijkheid wordt verschaft over de realisatie van de Brede
School. Hierin moet zijn beschreven:
1. welk programma er in de Brede School komt. Hierbij moet de programmering
voldoen aan de doelstellingen en eisen die staan beschreven in het
‘visiedocument Brede Scholen 2010-2014’ van de gemeente Velsen;
2. op welke locatie de Brede School in Velsen-Noord komt. Daarbij is het van
belang dat er naast een stedenbouwkundige inpassing een onderbouwing is
waarin duidelijk wordt gemaakt welke bijdrage de Brede School levert aan de
verbetering van de sociale infrastructuur;
3. welke budgetten er beschikbaar zijn om de Brede School te realiseren, naast
de € 1,8 miljoen van de provincie Noord-Holland.;
4. op welke manier het proces wordt vormgegeven, waarbij participatie van
belanghebbenden en omwonenden is meegenomen.

3

Dit document gaat over de visie, het programma, de locatiekeuze en de beschikbare
financiële middelen voor de realisatie van een Brede School in Velsen-Noord. De
doelstellingen sluiten aan bij het project ‘Frisse Wind’ en zijn in de afweging en keuze
meegenomen, maar hier niet uitgebreid beschreven.
Waar staan we nu
De ontwikkeling van een Brede School kent meerdere fasen. Dit document beschrijft
de besluitvorming en afronding van de initiatieffase. Potentiële locaties zijn
onderzocht op ligging, milieu-aspecten, complexiteit, e.d. Daarbij is er op hoofdlijnen
een programma opgesteld dat naast de onderwijsfunctie in de Brede School wordt
opgenomen. Naast de keuze van de locatie en het programma worden de
beschikbare financiën gereserveerd voor de realisatie van de Brede School.
Na goedkeuring van het college van B&W wordt de initiatieffase afgerond en kan er
een verdieping plaatsvinden. Met name de financiële kant wordt uitgewerkt aan de
hand van een massastudie waarin de verschillende functies zijn opgenomen.
Daarnaast zal er met betrokken partijen worden gesproken om draagvlak te creëren
en tot afspraken te komen. Dit moet leiden tot een startdocument dat wordt
vastgesteld door het college van B&W en de raad, waarna met de
bestemmingsplanwijziging en het ontwerp van de school kan worden gestart.

Initiatieffase
besluit college & raad
maart - juni 2011

definitiefase

visie
programma
locatiekeuze
financiële middelen

draagvlak
ruimtelijke kaders
schetsontwerp
startdocument (tbv BP wijziging)

besluit college & raad
sept. 2011 – feb. 2012

ontwerp- en
voorbereidingsfase
besluit college & raad
juli 2012 – sept. 2012

realisatiefase
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voorlopig ontwerp gebouw
definitief ontwerp gebouw
voorontwerp bestemmingsplan
bestemmingsplan herziening

voorbereiding bouw
realisatie Brede School

2.

Visie en programma

2.1.

Definitie en kenmerken

In het visiedocument ‘Brede Scholen 2010-2014’ van de gemeente Velsen,
vastgesteld op 14 januari 2010 door de gemeenteraad, worden de kenmerken en
definitie van een Brede School als volgt gedefinieerd:
- Definitie (definitie ministeries OCW/VWS):
Een Brede School is een samenhangend netwerk van onderwijs en andere
voorzieningen voor jeugd en hun ouders, zoals opvang, zorg, welzijn, cultuur
en sport, met als doel de actieve deelname van kinderen aan de samenleving
te bevorderen, kinderen een goede dagindeling te bieden, mogelijke
achterstanden bij jeugd weg te nemen en hun sociale competenties te
vergroten. De school is de spil van zo’n netwerk.
-

Kenmerken (Handboek Brede School, Oberon/Sardes 2007):
a)
structurele multidisciplinaire samenwerking.
Een aantoonbare relatie met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG):
het voorzien in de functie informatie en advies (opvoedingsondersteuning) en zorgcoördinatie;
b)
inhoudelijke, organisatorische en financiële verankering in het beleid
en de uitvoering van de betrokken scholen en organisatie;
c)
doelstellingen gericht op het verbeteren van ontwikkelingskansen voor
kinderen op cognitief, sociaal-emotioneel en fysiek gebied;
d)
een aansluitend aanbod tijdens en na schooltijd voor kinderen,
ouders en buurt;
e)
adequate huisvesting.

Wat betreft de huisvesting kan een Brede School gehuisvest zijn in één gebouw.
Maar een Brede School kan ook als een netwerk worden vormgegeven en zodoende
in meerdere gebouwen ondergebracht worden.
In Velsen-Noord bevindt zich het buurtcentrum De Mel waar diverse activiteiten
plaatsvinden voor zowel jong als oud. In het wijksteunpunt Watervliet vinden met
name activiteiten plaats voor buurtbewoners vanaf 55 jaar.
Bij een Brede School in Velsen-Noord wordt de onderwijsfunctie met de andere
activiteiten gecombineerd, door in één gebouw een netwerk op te zetten met de
aanwezige buurtcentra in de wijk. De aanvullende functies in de Brede School zullen
complementair zijn aan de functies van de reeds aanwezige buurtcentra.
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2.2.

Visie Brede School

De in Velsen-Noord aanwezige school is bestemd voor primair onderwijs. De
Triangel heeft de ambitie uitgesproken een Brede School te willen worden. Deze
wens van De Triangel past binnen het gemeentelijk beleid ten aanzien van de
ontwikkeling van Brede Scholen in Velsen.
Visie van de gemeente
De Gemeente Velsen heeft een aantal doelstellingen op het gebied van onderwijs,
jeugd, sport en welzijn. Zij ziet de ontwikkeling van een Brede School daarbij als een
belangrijk instrument om deze doelstellingen vorm te geven.
Een Brede School kan niet breed genoeg zijn als het om samenwerking gaat.
Samenwerking met andere partijen is een verrijking voor het onderwijs. Het bieden
van een breed aanbod aan voorzieningen en activiteiten zorgt voor een goede
toerusting van kinderen en jongeren bij hun sociale en emotionele ontwikkeling.
Onderwijs, opvang, vrijetijdsbesteding en een tijdige aanpak van problemen kunnen
geïntegreerd worden aangeboden binnen het Brede School concept. Het aanbod
dient zowel binnen als buiten schooltijden plaats te vinden.
De gemeente vindt dat een Brede School vooral een netwerkorganisatie moet zijn en
dat het ruimtelijk onderbrengen van relevante functies onder één dak niet per
definitie een voorwaarde is. Er moet vooral gekeken worden naar de mogelijkheden
van (mede)gebruik van andere accommodaties.
De Brede School vormt een belangrijke ontmoetingsplek in de wijk, voor zowel jong
als oud.
Visie vanuit het schoolbestuur De Triangel
Bij het opvoeden en onderwijzen van kinderen zijn alle mensen in de (onmiddellijke)
omgeving van het kind betrokken. Het betreft de hele gemeenschap waarin kinderen
leven en leren. Ouders dragen niet langer alleen de verantwoordelijkheid voor de
opvoeding. De school heeft echter ook niet meer het monopolie op onderwijs. Dit doe
je overal en is niet meer gebonden aan tijd en plaats. Samenwerken aan een
complete ontwikkeling van kinderen is het uitgangspunt van de Brede School, met
aandacht voor zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele en fysieke kant.
De school maakt deel uit van het dagelijks leven van het kind, is deel van de
omgeving van het kind en heeft zelf ook met die omgeving te maken. In die
omgeving bevinden zich allerlei personen, groepen en organisaties die een rol
spelen of kunnen spelen in de ontwikkeling van het kind. De voor de hand liggende
gedachte is dus om dat geheel zo nauw mogelijk met elkaar te verbinden, allemaal
ten dienste van een zo compleet mogelijke ontwikkeling van kinderen. Thuis-schoolbuurt (of vrije tijd) zijn complementair.
Het programma voor de Brede School is vanuit verschillende invalshoeken bekeken
en bepaald.
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Als eerste door de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, die aan de hand van een
wijkschets, een SWOT-analyse heeft opgesteld. Op basis van de SWOT-analyse is
een programma-voorstel opgesteld1. Daarnaast heeft het schoolbestuur van De
Triangel aangegeven welke functies een positieve meerwaarde hebben voor het
onderwijs. Op basis van de twee invalshoeken is een concept-programma benoemd
voor de Brede School.
2.2.1. SWOT-analyse programma
ZWAK
-

STERK
grote betrokkenheid inwoners bij de wijk;
een derde van de inwoners is positief
over de toekomst;
ruim en gevarieerd aanbod aan
maatschappelijke voorzieningen;
geringe vergrijzingproblematiek;
redelijk hoog percentage vrijwilligers en
mantelzorgers onder volwassenen tot 65
jaar;
voldoende aanbod verzorgd wonen;
aanwezigheid sportpark en gymzaal;
aanwezigheid combinatiefunctionaris;
kinderen maken veel gebruik van het
buurthuis;
voldoende speelplaatsen voor kinderen
in de wijk;
nieuwbouwplannen lagere school.

-

-

-

-

wijk ligt ingeklemd tussen industrie en
pijpleidingen;
lage score op leefbaarheidaspecten;
drugsoverlast en horeca gerelateerde overlast
van jongeren;
hoog aantal (ruim 40%) lage SES-groepen
(laag opgeleid, laag inkomen, zwakke
gezondheid);
groot aantal kinderen dat voor VVE (Voor- en
Vroegschoolse Educatie) in aanmerking
komt;
ruim 40% heeft overgewicht;
lage interesse c.q. geringe (financiële)
mogelijkheden op het gebied van kunst en
cultuur;
tekort aan levensloopbestendige woningen;
sportdeelname van 70% naar 60% gedaald;
lage deelname verenigings- en vrijwilligerswerk
onder 65-plussers;
geen jongerencentrum of andere plek voor
waar jongeren actief kunnen zijn.

BEDREIGINGEN
beschikbare financiële middelen i.v.m. de
bezuinigingsopdracht;
dat de school een bedrijfsverzamelgebouw
wordt;
door hoge tijdsdruk voor realisatie Brede
School te weinig draagvlak bij deelnemende
organisaties/ instellingen en de wijk;
leegstaande gebouwen/verloedering/ overlast.

KANSEN
ontwikkeling Brede School met diverse
maatschappelijke functies;
integreren Wijksteunpunt De Watervliet
in Brede School, relatie jong en oud;
integreren consultatiebureau, schoolarts,
logopedie en schoolmaatschappelijk
werk in Brede School (evt. ook
verloskunde);
aanhaken bij de ontwikkelingen rondom
het CJG;
toename ouderbetrokkenheid bij de
school;
toename gebruik peuterspeelzaal en
bezoek consultatiebureau;
mogelijkheden voor
volwasseneneducatie;
multifunctioneel accommodatiegebruik.

In de SWOT-analyse is een aantal kansen benoemd voor de Brede School.
Het gaat hierbij om de volgende functies:
a. De functies die volgens de Gemeente Velsen wenselijk zijn voor het onderbrengen
in de Brede School zijn de volgende:
a. de peuterspeelzaal;
b. buitenschoolse opvang;
c. het consultatiebureau (jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar);
1

Zie de bijlage voor de onderbouwing vanuit de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

het schoolmaatschappelijk werk (SMW);
evt. logopedie;
jeugdgezondheidszorg 4-12 jaar (GGD)/schoolarts/jgz-verpleegkundige;
volwasseneneducatie;
huiskamer;
uitleenpunt bibliotheek (inlooppunt door vrijwilligers/ maatschappelijke stage);
sport en bewegen (combinatiefunctionaris).

b. De functies die volgens de Gemeente Velsen een rol kunnen vervullen voor het
netwerk Brede School zijn de volgende:
a. het wijksteunpunt De Watervliet (ouderen, mensen met een beperking) –
wordt wellicht ook in de BS ondergebracht;
b. gastouderopvang;
c. verloskunde;
d. kunst en cultuur, kunstencentrum/ muziekschool;
e. CJG IJmond (Centrum voor Jeugd en Gezin);
f. het jeugd- en jongerenwerk van Stichting Welzijn Velsen;
g. de sportverenigingen;
h. het sportpark.

c. Wenselijke functies2 vanuit het schoolbestuur binnen de Brede School:
a.
b.
c.
d.

Peuterspeelzaal;
naschoolse activiteiten;
zorg en opvoedondersteuning;
ouderbetrokkenheid en taallessen (huiskamer).

Conclusie visies en functies
De visie van de Gemeente Velsen en die van De Triangel komen in grote lijnen met
elkaar overeen. Ook de functies komen overeen. De gemeente denkt aan meer
functies dan het schoolbestuur in het kader van het multifunctionele
accommodatiebeleid (zoals maatschappelijk werk, volwasseneducatie, sport en
beweging). Het is een goede basis om samen verder op te trekken om voldoende
draagvlak voor de Brede School in Velsen-Noord te creëren en het gestelde doel te
realiseren.

2.3.

Programma

Het programma is op basis van de wijkschets van de afdeling Maatschappelijke
Ontwikkeling en de visie van het schoolbestuur opgesteld. In deze fase van het
project is het een programma voorstel. Na vaststelling van dit document door het
college, zal worden gewerkt aan een definitief programma met daarin de exacte m2
en de daarbij behorende eisen.
Het voorstel voor het programma in de Brede School:
Basisschool Triangel
1.835 m2 (o.b.v. 325 leerlingen)
Schoolplein
600 m2
Gymnastiekzaal
350 m2 (nu in De Mel)
Logopedie/schoolmaatsch. Werk
Huiskamer

2

40 m2 (nu elders in Velsen-Noord)
100 m2 (1 leslokaal a 65 m2 + entree +
bespreekkamer e.d.)

Zie in de bijlage de onderbouwing vanuit het schoolbestuur
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Buitenschoolseopvang
Peuterspeelzaal
PSZ plein
Consultatiebureau/
Centrum voor Jeugd en Gezin3
Bibliotheek
PM optioneel ruimte

75 m2 (nu elders in Velsen-Noord/Beverwijk)
210 m2(nu elders in Velsen-Noord/Beverwijk)
375 m2
130 m2
150 m2 (nu in Watervliet)
250 m2 (koppeling functies met De
Mel/Watervliet)

Om in deze fase van het project de omvang van de school te kunnen bepalen ten
behoeve van de locatiekeuze, is een bandbreedte benoemd van de benodigde m2.
De minimale omvang van de Brede School zal circa 2.300 m2 zijn, terwijl de
maximale omvang circa 3.100 m2 zal zijn. Daarnaast is er circa 1.000 m2 voor het
schoolplein nodig.

3

Bekend is dat er interesse bestaat onder verloskundigen om actief te worden in Velsen Noord. Tevens is bekend
dat de JGZ-arts van de GGD voor de kinderen in het primair onderwijs gebruik maakt van de spreekkamer van het
consultatiebureau.
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3.

Locatie van een Brede School

3.1.

Criteria locatie

Bij de locatiekeuze voor de Brede School is een aantal ruimtelijke aspecten van
belang:
- de ligging van de school ten opzichte van de woonwijk en ten opzichte van de
andere buurtcentra;
- de bereikbaarheid van de school, waarbij een veilige route van groot belang
is;
- de stedenbouwkundige inpassing van de school in de buurt;
- milieutechnische randvoorwaarden en beperkingen vanwege de nabijheid van
kabels en leidingen;
- omvang van de locatie (kan het programma worden ingepast);
- uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst.
3.2.

Quick scan locaties

In een eerste quick scan is een aantal potentiële locaties getoetst op ligging,
bereikbaarheid, milieuaspecten, e.d.
Locaties quick scan:
1. huidige schoollocatie Stratingplantsoen (Triangel 1);
2. huidige schoollocatie Van Diepenstraat (Triangel 2);
3. Heirweg (De Mel);
4. Grote Hout of Koningsweg;
5. De Schouw;
6. Sportpark Rooswijk.
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Stratingplantsoen
(Triangel 1)

Van Diepenstraat
(Triangel 2)

Grote Hout of
Koningsweg

De Schouw

Sportpark Rooswijk

Heirweg (De Mel)

Quick scan beoordeling:

Omvang locatie (eigendom grond)

++

-

+-

--

+-

+-

Ligging tov ander gerelateerde functies

+-

+

+-

+-

--

++

Bereikbaarheid (afstand)

++

+

+

+

--

+

Bereikbaarheid (veiligheid)

++

++

++

+-

--

++

Beperking door milieuaspecten (++:geen)

++

++

--

++

++

++

++ = zeer positief
+- = neutraal
-- = negatief

Toelichting aspecten uit quick scan:
De locaties Grote Hout- of Koningsweg, De Schouw en Sportpark Rooswijk bevinden
zich binnen de invloedsfeer van gasleidingen met daar omheen een veiligheidszone.
Uit de groepsrisicoberekening is gebleken dat de locaties geen overschrijding van de
oriëntatiewaarde (persoonsdichtheid in veiligheidszone gasleiding) ten aanzien van
groepsrisico hebben. Omdat een school onder de categorie ‘bijzondere kwetsbare
objecten’ valt, is realisatie van een school niet zonder meer mogelijk tenzij
aanvullende maatregelen (in overleg met de brandweer) worden getroffen met
betrekking tot vluchtroutes e.d. (zie verder bijlage 3 milieu-aspecten).
De locatie Grote Hout- of Koningsweg ligt overigens ook binnen de industriegeluids
grens. Binnen deze zone is een Brede School milieutechnisch niet mogelijk i.v.m. de
hoge geluidswaarde van >55 dBA. Indien deze zone wijzigt, ter plaatse van de Grote
Hout- of Koningsweg, kan er via een bestemmingsplanwijziging een correctie van de
zone plaatsvinden. Dit kan alleen als de milieuzone van de NUON centrale wordt
verkleind aan de zijde van de Grote Hout- of Koningsweg. Er zijn plannen waarin de
NUON in zijn geheel overgaat op aardgas en Tata Steel een nieuwe centrale bouwt
voor hoogovengas. Daarbij kan een vermindering van het industriegeluid tot de
mogelijkheden behoren. Echter, dit is nog maar de vraag, men heeft op dit moment
geen inzicht in wat voor type vergunning er zal worden aangevraagd voor de nieuwe
Tata Steel- en NUON-centrale. Kortom, volgens de huidige industrie
geluidscontouren is het niet mogelijk in deze zone een school te realiseren.
à De locatie valt af.
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Bij locatie De Schouw is de grond voor een deel eigendom van een ontwikkelaar. Na
een lang en moeizaam proces is in oktober 2010 overeenstemming met deze
ontwikkelaar bereikt om op de locatie woningbouw te realiseren. Op basis hiervan is
een concept-startdocument opgesteld dat in november 2010 is vastgesteld door het
college en is vrijgegeven voor participatie. Naar verwachting zullen het college en de
raad het startdocument in maart 2011 definitief vaststellen. Daarmee is voor deze
locatie het traject in gang gezet voor een bestemmingsplanwijziging ten behoeve van
woningbouw. Opnieuw onderhandelen met de eigenaar zal vertraging opleveren in
het realisatie-proces van de Brede School, een onwenselijke situatie vanwege het
daarmee gepaard gaande verlies van subsidies.
à De locatie valt af.
Sportpark Rooswijk ligt a-centrisch ten opzichte van de woonwijk. Er moet een
drukke weg worden overgestoken om het sportpark te bereiken. In de avonduren is
de locatie daardoor minder ‘toegankelijk’.
à De locatie valt af.
De locatie Heirweg is in gebruik door het buurtcentrum De Mel. In het project Brede
School is geen financiële ruimte om de functies in De Mel één op één op te nemen in
de Brede School. Stichting Welzijn huurt momenteel 1.300 m2 in De Mel. Daarnaast
gebruiken twee verenigingen samen nog 380 m2 . Deze verenigingen hebben echter
geen huurcontract (betalen geen huur). De ruimtes die momenteel niet worden
gehuurd hebben een omvang van 365 m2 totaal (deels verkeersruimtes).
Vanwege de overcapaciteit van De Mel is er een mogelijkheid om het gebouw
opnieuw in te delen met de bestaande huurder(s) en een deel van de locatie te
gebruiken voor de Brede School. Bij de stedenbouwkundige inpassing is hier
gedetailleerd naar gekeken.
Stedenbouwkundige inpassing
3.2.
Naar aanleiding van de quick scan is er een drietal locaties nader onderzocht. Deze
betreffen:
- Stratingsplantsoen;
- Van Diepenstraat;
- Heirweg (deel van de Mel).
Stedenbouwkundige analyse:
Om tot een analyse van de diverse locaties te komen, is als eerste de historische
opbouw van de stedenbouwkundige structuur van Velsen-Noord bezien:

1900: langs de belangrijke ontsluitingswegen
liggen een aantal landgoederen en een
dorpse uitbreiding.
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1947: Het Wederopbouwplan vormt de basis voor
een aantrekkelijk woongebied met ruimte voor
groen en bedrijvigheid. Deze tuinstadgedachte
wordt vertaald in een forse groene omzoming van
de woongebieden. Het Stratingplantsoen en de
Heirweg vormen daarbij een onderdeel van de
groene scheiding tussen de woongebieden en
zijn structuurbepalende elementen in de
stedenbouwkundige opbouw.

2011: de huidige stedenbouwkundige opzet
heeft voor een groot deel het
Wederopbouwplan gevolgd. De belangrijke
groene structuren zijn behouden gebleven en
zorgen voor een heldere opbouw van het
stedelijk gebied.

Locaties bezien in stedenbouwkundige structuur
De verschillende locaties zijn onderzocht naar
hun betekenis voor de stedelijke omgeving. Alle
potentiële locaties bevinden zich op een
bijzondere plek in de stedenbouwkundige
structuur. Locatie Stratingplantsoen bevindt
zich aan de groene rand van het bebouwde
gebied, op de kop van de bebouwing, aan een
belangrijke entreeroute en is daardoor
beeldbepalend. De Van Diepenstraat ligt
eveneens aan een belangrijke ontsluitingsroute
binnen het stedelijk gebied. De locatie Heirweg
ligt in een belangrijke structuurbepalende groen
zone.
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Bij de locatie Stratingplantsoen kan de stedenbouwkundige structuur worden
versterkt door de bebouwing aan te laten sluiten op de bestaande bebouwde
omgeving en de kop te accentueren.
Voor de locatie van Diepenstraat dient de bebouwing zoveel mogelijk onderdeel uit te
maken van de bebouwde stedelijke omgeving zodat de stedenbouwkundige
hoofdstructuur herkenbaar blijft.
Bij de locatie Heirweg is het van belang de bebouwing in te passen in het groene
landschap.
Locatie Stratingplantsoen:
Stedenbouwkundige uitgangspunten:
• bebouwing moet gezien worden als afronding van de randbebouwing.
Bebouwing sluit aan op bebouwingswand van zowel het Stratingplantsoen als
de Duinvlietstraat;
• bebouwingshoogte en rooilijn sluit aan op de directe omgeving met een
hoogteaccent op de hoek;
• bomen aan noord-oost zijde zoveel mogelijk inpassen in ontwerp;
• parkeren oplossen aan de zuidzijde van de Duinvlietstraat. Het parkeren voor
het halen en brengen kan niet op de kavel worden opgelost. Een oplossing is
mogelijk in de groenstrook aan de noordzijde van de Duinvlietstraat.
Invulling programma:
• gebouw bestaat uit twee tot drie laagse bebouwing met een gedeelte vier
lagen op de kop waarin de school is opgenomen;
• als overgang naar het binnengebied wordt de zuidzijde ingevuld met één
laagse bebouwing waarin de Peuterspeelzaal/ Buitenschoolse opvang
gehuisvest kan worden.;
• de zijde aan de Duinvlietstraat bestaat uit een twee laagse bebouwing en
biedt ruimte/ toegang tot de overige functies;
• er wordt gebruik gemaakt van één binnenplein voor zowel de
peuterspeelzaal/buitenschoolse opvang als de school (scheiding is mogelijk).
Het behoud van de bestaande bomen geeft extra kwaliteit aan het
binnengebied.
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Locatie van Diepenstraat:
Stedenbouwkundige uitgangspunten:
• bebouwing sluit aan op de aanwezige bebouwingswand van de
Wijkerstraatweg;
• bebouwingshoogte en rooilijn sluit aan op de directe omgeving;
• minimaal behoud van bomen aan Wijkerstraatweg, deze zijn beeldbepalend;
• om het parkeren op te lossen is het noodzakelijk het bestaande straatprofiel
aan te passen en de container te verplaatsen. De locatie biedt onvoldoende
mogelijkheden voor de parkeerplaatsen voor het halen en brengen.
Invulling programma:
• het gebouw bestaat uit twee laagse bebouwing met een terugspringende
derde laag. Het programma past niet volledig op de locatie;
• er wordt gebruik gemaakt van één binnenplein voor zowel peuterspeelzaal/
buitenschoolse opvang als de school (scheiding is mogelijk).
• Een deel van het plein moet overkraagd worden met bebouwing om meer
volume te realiseren.

Locatie Heirweg:
Stedenbouwkundige uitgangspunten:
• groene zone behouden als overgangszone naar bedrijventerrein. Bebouwing
wordt ingepast in het groene landschap en wordt vormgegeven als losse
elementen in een groene omgeving;
• situering bouwmassa is niet gerelateerd aan bebouwde omgeving maar mag
zich daar juist van verzelfstandigen;
• bebouwingshoogte sluit aan op de directe omgeving;
• zoveel mogelijk behoud van bestaande bomen;
• parkeren wordt opgelost aan de Heirweg zodat meer aansluiting met de wijk
wordt bewerkstelligd. De Wijkermeerweg wordt te zijner tijd omgevormd tot
fietsroute;
• de huidige bebouwing aan de Wijkermeerweg is vanwege de kwalitatieve
uitstraling die men bij de Brede School wil bewerkstelligen een
aandachtspunt.
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Invulling programma:
• een gedeelte van de bestaande bebouwing van De Mel wordt behouden. De
kinderboerderij wordt verplaatst naar de bestaande bebouwing op het
oostelijk deel;
• gymzaal wordt behouden en opgeknapt;
• het westelijk deel van de bestaande bebouwing wordt gesloopt zodat hier
ruimte ontstaat voor een los gesitueerd gebouw van twee tot drie lagen
waarin school en peuterspeelzaal. Buitenschoolse opvang gehuisvest zijn;
• pleinen zijn tussen de twee gebouwen opgenomen;
• de nieuwbouw van de Brede School is een kwaliteitsverbetering van de
bestaande situatie.

Conclusie vanuit locatie mogelijkheden:
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt biedt de locatie Heirweg veruit de meeste
mogelijkheden. Niet alleen is hier door het samenbrengen van reeds aanwezige
functies meer samenwerkingsprogramma mogelijk binnen de Brede School, ook is
een kwaliteitswinst te maken door een groenstrook, die nu een rommelige uitstraling
heeft, een groener en kwalitatief aanzicht te geven. Het oplossen van de
parkeerplaatsen en een zone voor het halen en brengen is goed mogelijk. Daarnaast
is de bereikbaarheid van de locatie zeer goed. De andere twee locaties zijn zeer
geschikt voor een invulling met woningbouw.
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3.4.

Parkeren

Parkeernormen:
Functie
Crèche / PSZ / Kinderdagverblijf
halen & brengen
Basisonderwijs
halen & brengen
Bibliotheek
Cultureel Centrum / Wijkgebouw
Sporthal

P-norm (pp)
Per
0,7 Arbeidsplaats
0,2
Kind
0,7
Lokaal
3
Lokaal
0,6 100 m2 BVO
2 100 m2 BVO
2 100 m2 BVO

Uitgangspunten / Aannames:
Crèche / PSZ / Kinderdagverblijf
Crèche / PSZ / Kinderdagverblijf
Basisonderwijs

20 kinderen per 100 m2 BVO
1 arbeidsplaats per 7 kinderen
25 leerlingen per lokaal

Parkeerbehoefte:
Functie
Basisschool Triangel
Schoolplein
Gymnastiekzaal
Logepedie / Schoolmaatsch. werk
Huiskamer
Buitenschoolse opvang
Peuterspeelzaal
PSZ plein
Consultatiebureau/CJG
Bibliotheek
PM optioneel ruimte

Opp. (m2)
1.835
600
350
40
100
75
210
375
130
150
250

Leerlingen Lokalen/Arbeidspl.
325
13
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
15
2
42
6
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

P-behoefte
9
0
7
1
2
2
4
0
3
1
5
33

Parkeerbehoefte (halen & brengen):
Functie
Basisschool Triangel
Buitenschoolse opvang
Peuterspeelzaal

Opp. (m2)
1.835
75
210

Leerlingen
325
15
42

Lokalen
13
nvt
nvt

P-behoefte
39
3
8
50

Opmerkingen
Afhankelijk van de oude bestemming gaan er nog parkeerplaatsen van de
parkeerbehoefte af. 40% van de bestaande parkeerplaatsen voor woningen in de
directe omgeving van de locatie kunnen worden toegewezen aan het dagonderwijs in
verband met dubbelgebruik. Er zal apart moeten worden gekeken naar het inpassen
van de parkeerbehoefte voor halen en brengen, waarbij gebruik van het schoolplein
kan worden onderzocht.
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4.

Financiële randvoorwaarden

De beschikbare budgetten voor de realisatie van de Brede School zijn:
- Projectsubsidie Velsen-Noord fase 2 van de provincie Noord-Holland (wonen
& werken in de IJmond). Dit betreft € 1.820.000,-. Hiervoor dient vóór 31
oktober 2011 een goedgekeurd projectplan ingediend te zijn bij de provincie
Noord-Holland;
- € 1.000.000,- uit de begroting 2009;
- ISV 2 en ISV 3 (provincie Noord-Holland), totaal € 665.978,- .
Totaal:

maximaal € 3.485.978,-

Er is geen budget van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling voor de
ontwikkeling van een Brede School. Dit omdat de huidige schoolgebouwen van de
Triangel nog niet zijn afgeschreven en nog niet op de lijst staan om vervangen te
worden. Het beschikbare budget voor de realisatie van de Brede School wordt niet
belast met de huidige boekwaarde van de huidige twee schoolgebouwen van De
Triangel.
Uit de eerste grove berekening lijkt het beschikbare budget toerijkend te zijn voor het
gewenste programma in de Brede School. In het vervolgproces zal echter kritisch
moeten worden gekeken naar de realisatie- en exploitatiekosten van het nieuwe
gebouw om binnen het beschikbare budget de ontwikkeling mogelijk te maken.
Bij de uitwerking van de Brede School dient er financieel rekening te worden
gehouden met:
- verwerving grond (indien nodig);
- afschrijving huidige opstallen (indien nodig);
- sloopkosten huidige opstallen (indien nodig);
- architect en bouwtechnische kosten;
- bouwkosten van de school;
- planontwikkelingskosten (directie Beheer & Ontwikkeling);
- kosten wijziging bestemmingsplan (indien nodig);
- planschade (indien nodig);
- aanvullende exploitatiekosten t.o.v. huidige school.
Door het opnemen van maatschappelijke functies in de Brede School ontstaat er een
relatie met gemeentelijke subsidies. Dit betekent dat er op bestuurlijk niveau een
besluit moet worden genomen de subsidie voor de functie aan een andere partij/
locatie toe te kennen. Dit kan tevens betekenen dat indien huren hoger uitvallen dit
zou betekenen dat de subsidie omhoog zou moeten. Als de huren lager uitvallen
door multifunctioneel gebruik is dit een voordeel.
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Advies programma & locatie voor de Brede School in VelsenNoord
Bij het schoolbestuur, de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en Stichting Welzijn
is er consensus over het concept-programma voor de Brede School in Velsen-Noord.
Het voorstel voor het programma in de Brede School:
- basisschool Triangel + schoolplein;
- gymnastiekzaal;
- logopedie/ school maatschappelijk werk;
- huiskamer;
- buitenschoolse opvang;
- peuterspeelzaal + plein;
- consultatiebureau/ Centrum voor Jeugd en gezin4;
- bibliotheek;
- PM (optioneel ruimte).
Voorstel is om met bovengenoemd programma draagvlak te creëren bij de
betreffende maatschappelijke organisaties.
De voorkeurslocatie voor de Brede School is de Heirweg, waarbij de Brede School
op een deel van de huidige locatie van De Mel wordt gerealiseerd. Omdat de functies
in de toekomstige Brede School deels overlappen met huidige functies in De Mel
(Stichting Welzijn) en Watervliet een koppeling van de functies in De Mel als
‘netwerk’ zeer gewenst is, is de nabijheid van De Mel/ Watervliet en de Brede School
een groot voordeel. Daarnaast biedt de locatie de mogelijkheid de ruimte in De Mel
en watervliet efficiënter te benutten (geen leegstand meer), waardoor budget voor
accommodatie optimaal gebruikt wordt. Tot slot biedt de locatie de mogelijkheid in de
toekomst op de twee huidige schoollocaties woningbouw te ontwikkelen. Een
wenselijke ontwikkeling benoemd in het programma ‘Frisse Wind in Velsen-Noord’.
De keuze voor de Heirweg vraagt in het vervolgproces (definitiefase) om nadere
afspraken en afstemming. Hierbij gaat het om:
- hoe om te gaan met de boekwaarde van een deel van het huidige gebouw;
- afspraken met Stichting Welzijn over verplaatsen van hun huidige functies
binnen het huidige gebouw van De Mel en watervliet;
- afspraken en oplossingen voor de gebruikers in De Mel die geen huur
betalen;
- het in kaart brengen van tijdelijke maatregelen en kosten tijdens de bouw van
de Brede School i.v.m. huidige functies in De Mel die later naar de Brede
School gaan;
- exploitatie verdeling school en andere functies.

4

Bekend is dat er interesse bestaat onder verloskundigen om actief te worden in Velsen Noord. Tevens is bekend
dat de JGZ-arts van de GGD voor de kinderen in het primair onderwijs gebruik maakt van de spreekkamer van het
consultatiebureau.

19

20

BIJLAGE 1
Wijkschets Velsen-Noord t.b.v. de Brede School ontwikkeling

Bevolking
Velsen-Noord telt 5.102 inwoners, waarvan 2.605 mannen en 2.497 vrouwen.
Van de 5.102 inwoners zijn er 495 van niet-Nederlandse komaf, waarvan er 80 van
Spaanse komaf zijn, 68 van Turkse en 49 van Poolse komaf. Zo’n 120 komen er uit
andere landen van de EU.
In 2009 vertrokken 359 inwoners en kwamen er 351 nieuwe bewoners naar VelsenNoord. De bevolkingsgrootte blijft dus redelijk stabiel.
Leeftijdsopbouw5:
Leeftijdsgroepen van 5 jaar
0-4 jaar
5-9 jaar
10-14 jaar
15-19 jaar
20-24 jaar
25-29 jaar
30-34 jaar
35-39 jaar
40-44 jaar
45-49 jaar
50-54 jaar
55-59 jaar
60-64 jaar
65-69 jaar
70-74 jaar
75-79 jaar
80-84 jaar
85-89 jaar
90-94 jaar
95 jaar en ouder
Totaal

Aantal
325
269
258
288
366
380
368
371
408
410
357
303
305
172
173
148
98
78
24
1
5.201

De doelpopulatie voor het Consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg bedraagt 325
kinderen van 0-4 jaar.
De populatie voor het Primair Onderwijs bedraagt per 1-10-2009 in totaal 307
leerlingen, waarvan 155 in de onderbouw en 152 in de bovenbouw. De prognose
voor 2015 is 308 leerlingen en voor 2025 291 leerlingen. Er is dus sprake van een
lichte afname als we uitgaan van de huidige woningvoorraad en bewoning in de wijk.
Uit de Nota Ouderenhuisvesting (nog in concept) blijkt dat:
- de vergrijzing in Velsen-Noord licht toeneemt de komende jaren;
- er een toenemend tekort is aan levensloopbestendige woningen omdat er
nauwelijks woningen zijn die kunnen worden opgeplust;
- voor verzorgd wonen is er voldoende aanbod. In De Schulpen is bovendien
een klein wijksteunpunt gevestigd (dat overigens v.n.l. door de eigen
bewoners wordt benut en niet door andere inwoners uit de wijk).

5

Uit Statische gegevens Velsen 2010 – Gemeente Velsen
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Opleiding6
Het opleidingsniveau in Velsen is als volgt:
laag 35,9%
midden 37,7%

hoog 26,5%

Het opleidingsniveau in Velsen-Noord/IJmuiden is als volgt:
laag 42,9%
midden 36,8%
hoog 20,2%
Het percentage laagopgeleiden is in de wijk Velsen-Noord/IJmuiden beduidend
hoger dan het gemiddelde in Velsen. Het percentage midden- en hoogopgeleiden ligt
lager. Gezien de samenstelling van de bevolking van de wijk ligt dit in de lijn der
verwachtingen.
Uit het “Uitvoeringsplan Stichting Welzijn Velsen 2011” blijkt dat de
peuterspeelzaal Pinokkio in Velsen-Noord 5,5 groepen telt met in totaal 88 kinderen.
Van deze 88 kinderen volgen er 30 het VVE programma. Dat is bijna een derde van
de kinderen die de peuterspeelzaal bezoeken. De peuterspeelzaal is ondergebracht
in De Mel.
Gezondheid7
Uit een door de GGD gehouden gezondheidsonderzoek onder volwassenen in 2008
kwam het volgende naar voren:
Vraagstelling

Velsen

Ervaren eigen gezondheid
matig tot slecht
Matig overgewicht
Obesitas
Depressie

10,8 %

VelsenNoord/IJmuiden
12,6 %

Santpoort, Driehuis, Velsen
Zuid, Velserbroek
8,6 %

33,5 %
11,4 %
11,7 %

31,1 %
15,3 %
13,4 %

36,3 %
6,7 %
9,6 %

Ook onder ouderen (65 jaar en ouder) heeft de GGD in 2008 onderzoek8 gedaan
naar het welbevinden van hen (442 ouderen vulden de vragenlijst in). Daar komen de
volgende gegevens voor Velsen-Noord/IJmuiden uit naar voren:
18% inwoners
9% inwoners

-

65 jaar en ouder
75 plus

-

26% woont alleen
53% woont alleen

Vraagstelling
heeft alleen AOW
voelt zich erg eenzaam
heeft excessief alcoholgebruik
voelt zich overdag vaak onveilig
voelt zich ’s avonds vaak onveilig
heeft psychische problemen
geeft mantelzorg
voldoet niet aan de beweegnorm
maakt gebruik van minimaal 1 ouderenvoorziening
neemt nooit deel aan activiteiten in verenigingsverband
doet bijna nooit vrijwilligerswerk
heeft moeite financieel rond te komen (regionaal 16%)
bezuinigt op de uitgaven (regionaal 57%)
NB.

%
19 %
9%
4%
6%
13 %
20 %
6%
43-51 %
53-71 %
50-57 %
67-82 %
23-11 %
62-46 %

bij de dubbele percentages geldt het eerste percentage voor de leeftijdsgroep
65-74 jaar en het tweede percentage voor de leeftijdsgroep 75-plus

6

Uit het “volwassenenonderzoek 2008” - GGD Kennemerland

7

Uit het “volwassenenonderzoek 2008” - GGD Kennemerland – onderzoek onder inwoners van 18 jaar en ouder
Uit “Ouderenonderzoek Kennemerland” – 2008 - GGD Kennemerland – onderzoek onder 65-plussers

8
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Uit de “Leefbaarheidmonitor Velsen 2009”9 blijkt dat 65% van de inwoners van
Velsen-Noord de eigen gezondheid en zelfredzaamheid als slecht ervaart en 9% als
matig. Dit is een veel hoger percentage dan dat uit het door de GGD in 2008
gehouden gezondheidsonderzoek onder volwassenen. Hierbij moet opgemerkt
worden dat de vraagstelling in de twee genoemde onderzoeken niet identiek is.
19% geeft aan ernstige beperkingen bij de dagelijkse bezigheiden te ondervinden en
7% heeft psychische problemen. Dit laatste is lager dan het gemiddelde in Velsen
van 12%.
Het onderzoek laat ook zien dat naarmate de mensen lager zijn opgeleid zij een
slechtere gezondheidsbeleving hebben en meer beperkingen ervaren.
Leefbaarheid
Uit de “Leefbaarheidmonitor Velsen 2009” komt naar voren dat Velsen-Noord op
leefbaarheidaspecten lager scoort dan het gemeentelijk gemiddelde. Er wordt relatief
veel drugsoverlast ervaren. Voor de sociale cohesie krijgt de wijk een 6,1 en voor de
woonomgeving een 6,9. 30% van de bewoners vindt de wijk achteruit gaan,
daarentegen is 33% positief over de toekomst. De betrokkenheid bij de buurt is vrij
groot met 23%.
Bijna de helft van de inwoners heeft een huurwoning. Een kwart van de woningen
bestaat uit appartementen zonder lift, de corporaties hebben de helft van de
woningen in bezit. De tevredenheid over de woningcorporaties is laag.
Ouderen in Velsen-Noord hebben als ze willen verhuizen minder binding met Velsen.
Als ze willen verhuizen, kijken ze naar plaatsen buiten Velsen.
Het veiligheidsgevoel in de wijk is toegenomen. Een kwart voelt zich wel eens
onveilig, waarvan 87% óók in de eigen woonbuurt. Dit komt overeen met de
uitkomsten uit het reeds genoemde GGD Ouderenonderzoek.
Uit een door de politie gehouden wijkscan10 komt een aantal specifieke aan
jongeren gerelateerde zaken naar voren:
- er zijn diverse groepen jongeren in Velsen-Noord, die overlast veroorzaken.
Vooral in het Wijkeroogpark worden veel vernielingen aangericht, evenals in
het speeltuintje in het Stratingplantsoen. Hier komen veel jongeren op
brommers;
- vernielingen in Velsen-Noord worden hoofdzakelijk gepleegd door jeugdigen
tussen de 14 en 18 jaar. De vernielingen zijn met name horecagerelateerd.
Sinds 2006 wordt een daling geconstateerd (w.s. gerelateerd aan het sluiten
van een horecagelegenheid);
- in 2009 is het aantal diefstallen van auto’s in Velsen-Noord gestegen. Vooral
tegen de grens met Beverwijk worden veel diefstallen gepleegd. Omdat er in
dit gebied woningen gebouwd gaan worden, zal de situatie veranderen.
In diezelfde wijkscan wordt geconstateerd dat er voor de jeugd (middelbare school)
vrijwel geen recreatiemogelijkheden zijn in Velsen-Noord en dat er evenmin een
jeugdwerker is die iets voor deze groep kan betekenen.

9

De Leefbaarheidsmonitor is een onderzoek onder inwoners van 18 jaar en ouder
Uit “Wijkscan Velsen, criminaliteit en overlast” - politie Kennemerland, District IJmond - oktober 2009

10
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Stichting Welzijn Velsen organiseert in De Mel veel activiteiten voor de jongere jeugd
(onderdeel van het sociaal-cultureel werk), maar niet voor jongeren van middelbare
schoolleeftijd en ouder. De stichting heeft aangegeven dat een jongerencentrum in
Velsen-Noord welkom zou zijn.
Ruim een derde (34%) van de inwoners heeft in 2008 het buurthuis wel eens bezocht
(het gemiddelde in Velsen is 20%). Kinderen in Velsen-Noord gaan relatief vaak naar
een buurthuis (41%). Dit is hoog t.o.v. het gemiddelde van Velsen van 25%). Van de
65-plusssers heeft 13% een bezoek gebracht aan het Wijksteunpunt.
60% van de inwoners doet in de vrije tijd aan sport (minder dan gemiddeld). Ten
opzichte van 2007 is dit met 10% gedaald.
Het bezoek aan culturele instelling als bibliotheek, museum en theater is met 40%
veel lager dan in de rest van de gemeente (gemiddeld 65%). Dit kan te maken
hebben met het relatief lage inkomen van de inwoners (een vijfde heeft alleen AOW)
en het lagere opleidingsniveau (gaat veelal gepaard met een lager inkomen).
Ruim 25% van de inwoners doet aan vrijwilligerswerk en eenzelfde percentage geeft
aan mantelzorger te zijn.

Onderbouwing
De enorme uitdaging ligt in het combineren met/integreren van De Mel met de Brede
School. Beide instellingen kunnen elkaar aanvullen en versterken en zo een
belangrijke rol vervullen voor de sociale samenhang en leefbaarheid voor jong en
oud in de wijk.
Met 5,5 groepen voor de peuterspeelzaal (bijna 90 kinderen) voorziet deze in een
duidelijke behoefte. Wetende dat een derde van de kinderen het VVE-programma
volgt, ligt hier een kans voor de school door de peuterspeelzaal in de Brede School
te integreren:
- het creëren/realiseren van een doorgaande lijn in de voor- en vroegschoolse
educatie voor de kinderen die dat nodig hebben en een aaneensluitende
overgang van de peuterspeelzaal naar de onderbouw van het primair
onderwijs;
- doordat ouders hun kinderen naar de peuterspeelzaal brengen en halen is er
voor de school regelmatig contact mogelijk met deze ouders, want uiteindelijk
zal het kind naar de lagere school gaan;
- het aantal deelnemers aan de peuterspeelzalen kan nog iets groeiten, de
Stichting Welzijn kan in samenwerking met de school, outreachend tewerk
gaan (ouders die kinderen op school hebben en nog peuters thuis hebben,
kunnen actief worden benaderd).
Het consultatiebureau is gericht op de jeugd van 0 tot 4 jaar en overlapt deels de
doelgroep van de peuterspeelzaal. Het consultatiebureau ziet zo goed als alle
kinderen (>95%) in genoemde leeftijdsgroep en signaleert dus de kinderen waar het
niet (zo) goed meegaat. Als het consultatiebureau in de Brede School is
ondergebracht, biedt dit de volgende mogelijkheden:
-

ouders kunnen actief gewezen worden op de peuterspeelzaal en het VVEprogramma en direct worden doorverwezen;
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-

onderling overleg en uitwisseling van relevante informatie tussen jgzverpleegkundigen en peuterspeelzaalleidsters kan eenvoudig tot stand
komen;
- het directe contact tussen jgz-verpleegkundigen en peuterspeelzaalleidster
biedt de mogelijkheid om waar nodig op te schalen naar het CJG.
Het ligt in de bedoeling om bij het consultatiebureau een soort huiskamer te
realiseren/creëren om ouders te “verleiden” hier binnen te lopen en contact te
hebben met andere ouders maar ook met de jgz-verpleegkundigen of leraren voor
evt. vragen. Deze huiskamer dient geschikt te zijn voor diverse vormen van
volwasseneneducatie (zie verderop).
Op dit moment is het consultatiebureau in Velsen-Noord maar één dag per week
geopend, waarvan één dagdeel als consultatiebureau en één dagdeel als
inloopspreekuur voor bijvoorbeeld opvoed- en opgroeivragen.
Multifunctioneel accommodatiegebruik is te realiseren met schoolmaatschappelijk
werk, schoolarts/jgz-verpleegkundige en evt. logopedie. Deze disciplines maken
gebruik van een spreekkamer, evenals de arts en verpleegkundigen van het
consultatiebureau. Ook het zorgteam van de school kan er ruimte gebruiken. Hier is
dus ruimtewinst te behalen. Het schoolmaatschappelijk werk is een heel belangrijke
functie in de zorgstructuur van de school en maakt deel uit van het zorgteam.
De kinderen in het lager onderwijs hebben een aantal vaste contactmomenten met
de schoolarts en verpleegkundig van de GGD. Logopedie is eveneens een
belangrijke voorziening voor schoolkinderen. Voordeel van het onderbrengen van
deze drie functies in de school:
- het SMW is de spin in het web in de zorgstructuur van de school en een
laagdrempelige en toegankelijke voorziening; kinderen en ouders kunnen er
dus gemakkelijk binnenlopen met hun vragen/problemen;
- vanuit het consultatiebureau (en de peuterspeelzaal) kunnen kinderen die
extra aandacht nodig hebben of probleemkinderen worden overgedragen aan
het SMW c.q. het zorgteam (en de logopedie);
- de schoolarts en jgz-verpleegkundige van de GGD (onderdeel van de
jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar) hebben belang bij een doorlopende lijn
vanuit het consultatiebureau (0-4 jaar).
Het ligt niet in de bedoeling om in Velsen-Noord een volledig inlooppunt van het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) te realiseren. Maar het consultatiebureau moet
wel nauw samenwerken met de twee inlooppunten die in 2011 in Velsen komen.
Daar waar nodig kan het consultatiebureau een specifieke activiteit initiëren in
Velsen-Noord of bepaalde expertise naar Velsen-Noord halen. Hetzelfde geldt voor
de schoolarts/jgz-verpleegkundige. De twee inlooppunten CJG in Velsen, JGZKennemerland en de GGD Kennemerland gaan nauw samenwerken ten behoeve
van de jeugd van 0 tot 19 jaar. Een dergelijke samenwerking kan in Velsen-Noord
gestimuleerd worden binnen de Brede School context.
Onlangs hebben verloskundigen uit IJmuiden het consultatiebureau bezocht om te
bezien of zij in Velsen-Noord aan de slag kunnen. Momenteel moeten aanstaande
ouders naar een praktijk in Beverwijk of IJmuiden. Het is belangrijk dit contact warm
te houden. Voor aanstaande ouders is het belangrijk geïnformeerd te zijn over het
consultatiebureau, de peuterspeelzaal, de activiteiten van de welzijnsstichting e.d.
Ook in het kader van het multifunctioneel accommodatiegebruik is dit een
interessante partij.
Gezien de samenstelling van de bevolking, met een grote vertegenwoordiging van
niet-autochtone inwoners, spelen er ook bij de ouders taalproblemen. Door het
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aanbieden van volwassen educatie binnen de school kan het volgende worden
bereikt:
- vergroting van de ouderbetrokkenheid bij de school versterkt;
- ouder en kind leren parallel aan elkaar;
- versterking van de eigen kracht van de ouder(s);
- verwijzing van de ouders naar bijvoorbeeld het CJG als er opvoed- en
opgroeivragen zijn (via het consultatiebureau, de jeugd & gezin
verpleegkundige of het schoolmaatschappelijk werk).
In dit kader is het belangrijk dat kinderen en hun ouders aangemoedigd worden te
lezen. Momenteel kunnen kinderen boeken lenen in de school en volwassenen
kunnen boeken lenen bij het wijksteunpunt De Watervliet. Het ligt voor de hand om in
de Brede School de twee huidige locaties met boeken te combineren en een
inlooppunt van de bibliotheek te realiseren. Daarbij uitgaande dat er wordt gewerkt
en/of maatschappelijke stage. Wellicht kunnen de bezoekers/vrijwilligers van De
Watervliet hier een rol vervullen.
Op dit moment is er een geringe behoefte aan buitenschoolse opvang (BSO), zo is
uit een onderzoekje gebleken. Het gaat om 5-10 kinderen. In Velsen-Noord wordt nl.
veel gebruik gemaakt van de Gastouderopvang. De school is verplicht
buitenschoolse opvang te bieden en hecht er waarde aan deze ook te realiseren. De
combinatiefunctionaris kan hierin een belangrijke rol vervullen door de buitenschoolse opvang te verbinden met sport. Ook het jeugd- en jongerenwerk van de
Stichting Welzijn heeft hier een rol te vervullen door in de BSO activiteiten aan te
bieden.
De Gastouderopvang zal evenwel blijven bestaan en er zullen ouders blijven die hun
kind(eren) naar de kinderopvang in Beverwijk brengen. Het is wel belangrijk, met
name voor de school en het consultatiebureau om met deze organisaties samen te
werken. Het zijn vindplaatsen voor het consultatiebureau en er kunnen afspraken
worden gemaakt met de kinderopvang/gastouderopvang over doorverwijzing. Voor
de school is het belangrijk omdat haar potentiële leerlingen zich er bevinden.
Een extra kans biedt de combinatiefunctionaris hij/zij heeft daarnaast een rol om op
de school zelf sportonderwijs te geven en kinderen naar sportverenigingen te leiden.
De combinatiefunctionaris sport en bewegen kan belangrijk werk verrichten bij het
tegengaan van het geconstateerde overgewicht bij kinderen. De
combinatiefunctionaris is de schakel tussen de school, de kinderen en de
sportverenigingen. Daarnaast kan gekeken worden in hoeverre bestaande binnenen buitensportaccommodaties maximaal kunnen worden benut, ook in het kader van
de buitenschoolse opvang. De combinatiefunctionaris is nu al betrokken bij
buurtsportactiviteiten i.s.m. de welzijnsstichting.
Uit de verschillende gegevens komt naar voren dat de inwoners van Velsen-Noord
een relatief lage interesse hebben in c.q. weinig gebruik maken van het aanbod op
het gebied van kunst en cultuur. Hier kunnen de Bibliotheek (zie hierboven voor het
uitgiftepunt), de Muziekschool en het Kunstencentrum mogelijk een rol vervullen.
Hier geldt natuurlijk “jong geleerd, oud gedaan”. De beschikbare ruimte in De Mel
kan daartoe worden benut.
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Bijlage 2
Onderbouwing programma vanuit het schoolbestuur
Peuterspeelzaal
Zowel op peuterspeelzaal Pinokkio als in de groepen 1, 2, en 3 van de Triangel wordt
gewerkt met het VVE programma KO-totaal. Dit programma is erop gericht onderwijs
achterstanden bij jonge kinderen vroegtijdig op te sporen en te bestrijden.
Continuïteit in inhoud, werkvormen en pedagogische en didactische afstemming
horen daarbij. Naast ontwikkelingsstimulering zijn ook ‘volgen en signaleren’ en ‘het
vormgeven van een doorgaande ontwikkelingslijn’ kerntaken van de peuterspeelzaal.
Overleg tussen beide instellingen over de ontwikkeling van een kind kan de overgang
versoepelen. Een ‘warme’ overdracht van informatie is makkelijker te organiseren.
Als de peuterspeelzaal in hetzelfde gebouw als de school is gevestigd, wordt het
werken effectiever.
Naschoolse activiteiten
De Triangel wil naast het onderwijs een rijk aanbod van mogelijkheden creëren, die
voor kinderen van 0 tot 12 van belang kunnen zijn bij hun ontwikkeling.
Wat betreft naschoolse activiteiten wordt vooral gedacht aan activiteiten waarbij
aandacht is voor het sociaal-emotionele, het cognitieve, het motorische, het
muzische en het creatieve aspect. Door naschoolse activiteiten aan te bieden, krijgen
de kinderen de mogelijkheid ook na schooltijd hun kwaliteiten te ontdekken,
waardoor ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Tijdens deze activiteiten
is een positief, warm pedagogisch klimaat daarom net zo belangrijk als in het
‘gewone’ schoolleven. Bovendien ervaren de kinderen dat er een vanzelfsprekende
relatie bestaat tussen de schoolse en de naschoolse wereld, ook als die zich buiten
het gebouw afspeelt. Naschoolse activiteiten worden in combinatie met
buitenschoolse opvang, welzijnwerk, sportverenigingen, de bibliotheek en culturele
instellingen aangeboden. Belangrijk is dat er gewerkt wordt vanuit een gezamenlijke
pedagogische visie. Daarin gaat het om het vaststellen van omgangsregels, maar
evengoed om de vraag hoe je omgaat met bijvoorbeeld talentontwikkeling en
gezondheid. Het beoefenen van een sport is niet voor alle leerlingen van De Triangel
even vanzelfsprekend. Kennismaken met en toe leiden naar sport(verenigingen)
zorgt naast plezier voor een gezonde en goede motorische ontwikkeling. Een kind
leert zowel binnen als buiten de school, bij sport en spel, bezoekjes en uitstapjes, de
lijst is eindeloos. De Brede School geeft de mogelijkheid om leerervaringen met
elkaar te verbinden, zodat het leren breder, interessanter en leuker wordt. Creativiteit
en een brede kijk op de ontwikkeling van kinderen kan tot oneindig veel
mogelijkheden leiden.
Zorg- en opvoedingsondersteuning
De samenwerking tussen de Brede School en de jeugdzorg (GGD, thuiszorg,
schoolmaatschappelijk werk) is gericht op preventie, signalering en doorverwijzing bij
problemen van kinderen op sociaal-emotioneel en sociaal-maatschappelijk terrein.
Door nauwere samenwerking met zorginstellingen en welzijn kan de zorgsector
dichter bij haar doelgroepen komen, vindt doorverwijzing sneller plaats en hebben
preventieve activiteiten meer effect. Een Brede School is laagdrempelig, waardoor
het voor ouders en kinderen makkelijker binnenlopen is bij jeugdgezondheidszorg en
maatschappelijk werk. Op het gebied van preventie kan er voorlichting aan ouders
gegeven worden. Oudercursussen en inloopochtenden worden georganiseerd,
waarbij ouders elkaar kunnen ontmoeten om ervaringen over de opvoeding uit te
wisselen.
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Ouderbetrokkenheid en taallessen
Het is van essentieel belang dat een brede ontwikkeling van kinderen door ouders
wordt gedragen. Ouders kunnen hun kinderen stimuleren aan de activiteiten in en
buiten school mee te doen. Het is van belang voor de ontwikkeling van de kinderen
dat de persoonlijke vorming thuis en op school goed op elkaar aansluiten. Deze
verbinding is er niet vanzelf; er is overleg en samenwerking voor nodig.
Voor een groot aantal (allochtone) ouders is er vaak een hoge drempel om de school
binnen te komen. Goede communicatie is een basisvoorwaarde. Leerkrachten
merken vaak dat de opvoeding thuis en op school niet vanzelfsprekend in elkaars
verlengde liggen. Ook gedragen ouders zich niet altijd ‘onderwijsondersteunend’
genoeg, stellen leerkrachten vast. Tegelijkertijd blijkt dat veel ouders dit wel willen,
maar dat hun niet altijd duidelijk is wat de school precies van hen verwacht. Soms
hebben ze andere ideeën over de opvoeding, of ontbreekt het besef dat zij zelf ook
een grote rol spelen in het onderwijs en de vorming van hun kind. De Triangel wil in
samenwerking met de gemeente Velsen en het welzijnswerk taalonderwijs aan
allochtone en taalzwakke autochtone moeders organiseren.
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BIJLAGE 3
Milieuonderzoek

Vanwege de ligging nabij het bedrijventerrein heeft de Milieudienst IJmond voor de
locatie Pontweg/ Grote Hout- of Koningsweg en voor de locatie Heirweg een milieuadvies opgesteld. Het advies is met name gericht op externe veiligheid,
plaatsgebonden- en groepsrisico.
Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of
handelingen met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen
(bedrijven) of transportroutes. Op beide categorieën is verschillende wet- en
regelgeving van toepassing.
Gasleiding (cRnvgs)
De locatie Heierweg is gelegen nabij twee gasleidingen. De afstand tot deze
leidingen varieert tussen de 50-100 meter (westelijk deel bestaande bebouwing is
circa 50 meter vanaf het gasstation gelegen). De leidingen hebben een zone met een
straal van 60-80 meter, de zogenaamde 100% letaliteitscontour.
Indien bebouwing binnen de 100% letaliteitscontour valt, moet er een zware
verantwoording voor groepsrisico opgesteld worden met instemming van de
bestuurders. Met name het feit dat het een bijzonder kwetsbaar object betreft, zal
zwaar moeten wegen (zelfredzaamheid doelgroep is minimaal tot gering). Vanwege
deze aanwezigheid van de letaliteitscontour heeft de milieudienst een aanvullend
milieurapportage opgesteld om inzichtelijk te maken wat er precies speelt rondom
deze twee gasleidingen. Uit dit aanvullend onderzoek is gebleken dat de aanwezige
buisleidingen geen overschrijding veroorzaken voor het groepsrisico.
Na de definitieve keuze van de locatie, zal er met de veiligheidsregio overleg
plaatsvinden om, indien nodig, aanvullende eisen en maatregelen in kaart te brengen
met betrekking tot vluchtwegen binnen en buiten het gebouw.
Industrielawaai
De geluidsbelasting door het industrieterrein IJmond ligt bij de locatie Heierweg
buiten de zone van 55 dBA. Dit is de maximale ontheffingswaarde. Indien de
geluidsbelasting op een gevel hoger blijkt te zijn dan 55 dB(A), zijn maatregelen
noodzakelijk. Hierbij kan gedacht worden aan een dove-gevel, of het
stedenbouwkundige plan zodanig vormgeven dat de gevels van de school worden
afgeschermd en gunstig zijn gesitueerd. Vanwege industrielawaai is een hogere
waardeprocedure nodig voor een bestemmingsplanwijziging/omgevingsvergunning
en bouwaanvraag.
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