
 
 
Geachte heer de Jonge,                                      
 
Dank voor uw tijd deze ochtend om op ons plein te komen. Mijn verwachting was dat u naar ons toe 
kwam om een eerlijk gesprek aan te gaan.  
 
Echter, dit bleek niet het geval. Uw intentie was niet het gesprek aangaan, maar u wilt het  
Melanchton College verkopen. Bovendien heeft u aangegeven dat het “ uw recht” is om een school 
te plaatsen waar in het bestemmingsplan “maatschappelijk” staat aangegeven. 
  
Hieruit geeft u blijk dat u niet geinteresseerd bent om in te spelen op onze behoefte als 
buurtbewoners. U geeft hiermee het signaal af dat participatie volgens uw “recht” 
eenrichtingsverkeer is, welke eenzijdig wordt opgelegd.  En dat blijkbaar “ informeren”  over de 
komst van een college voor u gelijk staat als participatie. Wij als bewoners kunnen slechts nog 
inspraak hebben op het ontwerp van het Melanchton College, terwijl wij u verzocht hebben om te 
kijken naar een visie voor onze wijk. Een visie die past in in het plan om een leefbaar Rotterdam te 
creeeren.  
 
Voor deze visie hebben wij hebben met elkaar de volgende punten besproken: 

1. Een middelbare school past niet op een binnen gesloten pleintje binnen een wijk, maar moet 
worden gebouwd aan de rand van de wijk of grote weg. Grote kinderen kunnen namelijk 
makkelijk ergens naartoe fietsen, kleine kinderen echter niet. Wij zullen dit woensdag 
duidelijk aan de commissie kenbaar maken  

2. Tijdens onze wandeling heeft u het speel terreintje voor kleine kinderen gezien dat behoort 
tot het deel  waar het Melanchton haar school gaat bouwen. Dit speel terreintje dat door de 
gemeente aan de bewoners voor gebruik was gegeven zal verdwijnen.  Wij zullen dit 
woensdag duidelijk aan de commissie kenbaar maken. 

3. U bent op de hoogte dat in het gebeid Goudse Rijweg/Frits 
Ruysstraat/Gerdesiaweg/Vredenoord kade  2,325 mensen wonen waarvan 1076 
huishoudens in een flats en 3 eensgezins woningen. Deze mensen hebben als enige 
buitenruimte een balkon; het plein geeft hen een mogelijkheid om even buiten te kunnen 
zitten en het plein geeft de ruimte aan kinderen om lekker buiten te spelen. Deze mensen 
hebben niet de middelen om een huis met een tuin te kunnen kopen 

4. U geeft aan dat u al 5-10 jaar bezig bent met het zoeken  van een goede locatie voor het 
Melanchton College. Uw doel is om de zoek actie te eindigen. U wilt geen tijd verdoen om 
een bestemmings plan te veranderen; ofwel u bent niet bereid om “out of the box” te 

denken om een win-win situatie te creëren omdat dit te lang duurt en hierdoor het 

Melanchton College opnieuw moet wachten  
 

Ik heb vernomen dat u aan mensen heeft medegedeeld dat het probleem een VMBO zou zijn.  
Het is bijzonder dat u de discussie verschuift naar het type onderwijs. Dit is ons inziens geheel niet 
aan de orde. Wat wel relevant in deze is, is dat een voortgezet onderwijs met 400 leerlingen tussen 
12-16 jaar een ander scenario met zich meebrengt dan een basisschool. Waarin een basis school veel 
meer past in de visie van onze wijk. U ontneemt met uw starre houding een wijk en de kinderen een 
kans om een fijne leef omgeving te creeeren. 
 
Particpatie is niet het masseren van de burger door een gebieds commissie. Participeren betekent 
om samen met de buurt te kijken wat belangrijk is voor een buurt om te kunnen groeien. Wetten 
zijn gemaakt om het geluk van de burger te beschermen. Wetten zijn niet gemaakt voor bestuurders 



om zich erachter te verschuilen. Wij zijn burgers die wonen in het Vredenoord gebied en het enige 
wat wij van u vragen is tijd en ondersteuning. 
 
Deze tijd en ondersteuning hebben wij nodig van de gemeente om samen met de stakeholders te 
kijken wat in het belang is van onze buurt. Om te kijken hoe we met elkaar een win-win situatie 
kunnen creeeren vanuit fase 0. Fase 0 betekent een plein dat nog niet is weggeven aan het 
Melanchton College.  
 
Wij zien elkaar woensdag 1 juli en ik hoop dat u over de juiste onderwerpen praat met uw collega’s 
wanneer het ons plein betreft, zie punt 1-4. U heeft de toekomst van een buurt en ons geluk in uw 
handen.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Julie Adams 
 
 
 
 


