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Geachte leden van de gebieds commissie, 

Wij, bewoners van de klushuizen op het Vredenoord plein zijn op de hoogte gebracht van het voornemen van 

de gemeente om een VMBO, onderdeel van het Melanchton college, met 400 leerlingen op het Vredenoord 

plein te bouwen. Wij hebben dit donderdag 21 mei 2015 aangekaart bij de gebieds commissie en we hebben 

een eerste bewoners vergadering op 28 mei 2015 georganiseerd om dit met de bewoners te bespreken. Een 

handtekeningen petitie is gaande. 

Het Vredenoord gebied is een kwetsbare plek waar juist voorzieningen moeten worden gebouwd die 

aansluiten aan de behoeften van de bewoners. Tevens is het noodzakelijk om particuliere investeringen aan te 

trekken in deze buurt om meer evenwicht te creeeren tussen sociale huur en particulier woningen bezit.  

Kleine kinderen onder de 12 jaar kunnen niet zelfstandig naar andere plekken gaan dan hun eigen plein om te 

spelen en onderwijs te volgen. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar kunnen zelfstandig naar een school fietsen die 

buiten hun buurt gevestigd is. Het bouwen van een VMBO binnen een buurt is hierdoor niet noodzakelijk. Het 

bouwen van voorzieningen op een buurt plein voor kinderen onder 12 jaar is wel noodzakelijk. We zien 

daarom ook dat middelbare scholen aan de rand van wijken worden ontwikkeld. 

Hieronder de redenen waarom wij tegen het besluit zijn:    

- Wij, de bewoners moeten leefruimte inleveren voor niet bewoners van de buurt; kinderen uit de 

buurt zullen het kleine stukje plein dat overblijft na de bouw van de school moeten delen met 400 

leerlingen van de VMBO school.  

- Het mixen van kinderen onder de 12 jaar, onze kinderen, met 400 pubers tussen 12-16 jaar kunnen 

onveilige situaties opleveren gezien het feit dat de kinderen in verschillende stadia van hun 

ontwikkeling zijn. 

- Wij, de bewoners moeten de basis school voorziening inleveren en 70 kleine kinderen zijn 

genoodzaakt om een langere afstand te maken naar school. Dit leidt tot meer druk en kosten op de 

ouders om kinderen heen en weer te pendelen. 

- Wij, de bewoners hebben een behoefte aan een basis voorziening voor peuters, kleuters en kinderen 

onder de 12 jaar en ondersteuning voor de moeders en vaders die rondom dit plein wonen; na het 

bouwen van een VMBO school zal hiervoor geen ruimte meer zijn 

- Wij, de bewoners hebben behoefte aan een kleine basis school waar extra aandacht gegeven kan 

worden aan taal achterstand, zodat onze kinderen betere kansen krijgen op hoger onderwijs na de 

basis school en op de arbeids markt wanneer ze volwassen zijn 

- Wij, de bewoners hebben een behoefte aan een ontmoetings plek om elkaar te leren kennen en 

hierdoor een sociale cohesie te creeeren. Dit zal leiden tot een veiliger en plezierige buurt om in te 

wonen; na de bouw van een VMBO zal er zal geen ruimte meer zijn voor een parkje met een theehuis 

waar we elkaar kunnen ontmoeten 

- Wij, de bewoners hebben behoefte aan vergroening van het plein om tot rust te komen 

- Wij, klushuis bewoners hebben 2.5 miljoen euro geinvesteerd in het Vredenoord plein met de 

gedachte dat de gemeente interesse heeft om de wijk op te bouwen; door het wegnemen van 

leefruimte zal ook de interesse van andere particulieren om een huis in deze buurt te kopen vervallen 

en de investering die de klushuis bewoners hebben gemaakt zal op losse schroeven komen te staan  

- Op het Vredenoord plein hebben we reeds problemen met hang jongeren en drugs verkoop; deze 

problemen zijn  bekend bij de gemeente; het aantrekken van leerlingen in de leeftijd 12-16 jaar in 

deze buurt zal dit probleem eerder vergroten en wij stellen de leerlingen van een VMBO bloot aan 

drugs dealers die hier opereren  

- Op het Vredenoord plein heerst een hoge criminaliteit. In de afgelopen 6 maanden is het buurthuis 

afgebrand en is de auto van een klushuis bewoner is in brand gestoken Het aantrekken van meer 

mensen buiten onze buurt zal de criminaliteit niet verlagen maar eeder verhogen 



Wij begrijpen niet waarom het gemeente bestuur heeft besloten om een VMBO op het Vredenoord plein te 

bouwen gezien het feit dat zich op het Vredenoord plein dezelfde problemen zo niet meer problemen afspelen 

dan op het Assendelft plein  - Lusthof kwartier. De gemeente heeft positief gereageerd op de protesten van de 

bewoners in het Lusthof kwartier. Het Vredenoord plein is kwetsbaarder dan het Assendelft plein en is daarom 

zelfs een minder geschikte locatie dan het Assendelft plein. 

Het bouwen van een VMBO past niet in de visie van een Leefbaar Vredenoord Buurt. Wij de bewoners willen 

graag met u onze visie delen hoe we kansen voor onze buurt kunnen creeeren en de doelstellingen zoals deze 

geschreven staan in het beleid van de gemeente kunnen halen. Wij vragen hiervoor uw ondersteuning en een 

bezoek aan onze buurt.  

Met vriendelijke groet, 

Namens de bewoners van Vredenoord buurt, 

 

Julie Adams 

Julie@marinedream.com 


