
19 januari 2016  

Geacht Raadslid,  

Middels dit schrijven wil ik u op de hoogte brengen wat er zich momenteel afspeelt in Vredenoord, 
Rotterdam Kralingen West. In 2015 heeft wethouder De Jonge, gesteund door de Raad, besloten om 
het gebouw dat voorheen een dependance was van ”De Kleine Wereld” op Vredenoordplein te slopen 
om plaats te maken voor een middelbare school met 400 leerlingen.   

Wij, bewoners van Vredenoord, zullen op 28 januari 2016 hier tegen demonstreren. Wij hebben 
namelijk een onderzoek verricht. Uitkomsten van ons onderzoek kunt u vinden op 
www.vredenoordbuurt.nl   

In de bijlage treft u de brief van Stichting Jantje Beton. Zij geven aan dat het openbaar speelgebied 
voor kinderen op Vredenoord op dit moment al niet voldoet aan de Rotterdamse en landelijke normen 
en dat het tekort na de bouw van de middelbare school nog verdubbeld wordt.  

Wij vechten voor onze 647 kinderen, waarvan 364 kinderen onder 12 jaar om ze een fijne jeugd te 
geven en een veilige omgeving waar ze kunnen spelen en leren.   

1. U denkt dat er in Vredenoord niet genoeg kinderen wonen om een basisschool te vullen, omdat de 
school dichtging vanwege een tekort aan leerlingen. Dit is niet waar. Er zijn 364 kinderen onder 12 
jaar waarvan 164 kinderen onder 4 jaar. Het feit dat de school een CITO score had van 5.3 heeft 
misschien invloed gehad dat ouders ervoor kozen om niet hun kind op deze school te plaatsen.  

2. U denkt dat het schoolgebouw een afgeschreven gebouw is en daarom rijp voor de sloop. De 
gymzaal wordt momenteel gebruikt door de Arentschool en het schoolgebouw is 2 jaar geleden nog 
gerenoveerd. Bij navraag heeft de directrice van De Kleine Wereld aangegeven dat het gebouw op 
Vredenoordplein fijner is dan het gebouw op de Taborstraat, maar gezien het feit dat daar meer 
leerlingen op zaten, hebben ze gekozen om die locatie te behouden. Tevens weet u dat er een tekort 
is aan gymzalen in Kralingen West. Waarom wilt u een goede gymzaal slopen?  

3. U denkt dat het Assendelftplein niet geschikt was voor Melanchthon College. Dit is niet waar. De 
school had al een ontwerp klaarliggen en had de locatie al geaccepteerd. Indien de wethouder niet 
had gevraagd om van Assendelftplein af te zien, dan had men gewoon de middelbare school op 
Assendelftplein gebouwd. Assendelftplein is tevens 1.000m2 groter; op dit stuk is openbaar groen. Het 
bouwkavel is tevens 500m2 kleiner dan op Vredenoord. Hierdoor heeft Assendelftplein 500M2 extra 
kinderspeelterrein t.o.v. Vredenoordplein. Kortom, Assendelftplein heeft 1.500m2 extra openbare 
ruimte.     

4. U denkt dat de bouw van een middelbare school op een woonerf geen impact heeft op de 
leefomgeving van een buurt. We hebben o.a. experts ingeschakeld als Stichting Jantje Beton en Veilig 
Verkeer Nederland. De conclusie is dat de bouw van een middelbare school een ongewenste situatie 
is voor kinderen in de buurt Vredenoord. De buurt Vredenoord voldoet niet aan de Rotterdamse en 
landelijke normen voor kindvriendelijke buurten, terwijl we wel 647 kinderen op 10 hectare hebben 
wonen.   

Wij willen uw steun vragen voor 647 kinderen om ze een fijne jeugd te geven. Vredenoord is een 
woonerf. De buurt is opgezet voor jonge gezinnen. In plaats van het bouwen van een middelbare 
school moeten we het plein herstructureren om aan de normen van kindvriendelijke buurten te 
voldoen en een excellent basisschoolsysteem invoeren om taalachterstand weg te werken. We 
kunnen samen van Vredenoord een voorbeeld maken hoe een buurt kan voldoen aan de 
doelstellingen zoals beschreven in de gebiedsvisie en het rapport kindvriendelijke buurten.  Indien we 
hier niet samen aan werken om dit te bewerkstelligen, dan zijn de rapporten slechts gebakken lucht.  

Wij hopen dat u samen met ons van mening bent na het lezen van deze brief en onze website 
www.vredenoordbuurt.nl, dat van alle mogelijke locaties die voorhanden waren, Vredenoord de 
slechtste keuze was.   



Met vriendelijke groet,  

Julie Adams  

 


