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Verslag informatiebijeenkomst uitbreiding Fioretticollege Hillegom op 4 juni 2014

Op 4 juni jl. heeft het Fioretticollege locatie Hillegom een bewonersbijeenkomst georganiseerd om
de tijdelijke cq permanente uitbreiding toe te lichten.
Aanwezig:

omwonenden 13 mensen, 1 te laat die ons niet kon vinden. Fioretti 4 personen.

1. Opening bijeenkomst
De heer F. Out, adjunct-directeur onderbouw, opent de bijeenkomst en licht de reden van de
bijeenkomst toe.
2. Toelichting bouwproject
De heer K. Thielen, bouwcoördinator, licht de voorgenomen plannen voor het bouwproject van de
permanente nieuwbouw en de tijdelijke huisvesting toe.
Het Fioretticollege is verrast met de prognose van het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen.
Gemeente Hillegom is verantwoordelijk voor huisvesting van deze leerlingen
Het Fioretticollege heeft niet de intentie om ‘groot’ te worden, gemeente sluit zich hierbij aan.
Groei boven de 1040 is voor gemeente en Fioretti niet gewenst. Fioretti gaat sturen op een aantal
van 1040 leerlingen (ongeveer de huidige aantallen) Dan zijn er 4 jaar lang te veel leerlingen door de
hoge inschrijving van dit en vorig jaar.
Dit leerlingenaantal zal na 4 jaar weer terug zijn bij de 1040 leerlingen (dan zijn de 4 leerjaren
doorlopen)
3. Opties om deze tijdelijke groei te kunnen realiseren
Er zijn 2 opties om de tijdelijke groei van leerlingen aan te kunnen
-

6 nieuwe, vaste, lokalen gesitueerd op het sportgebouw is huisvesting voor 1140 leerlingen
3 vaste lokalen op het sportgebouw en 3 tijdelijke lokalen op het schoolplein voor 1040
leerlingen

Fioretti en gemeente kiezen voor de tweede optie.
De optie dient in het bestemmingsplan te passen waarbij de bouwhoogte op het achterplein en op
de sporthal 13 m mag zijn. De ring rond de school heeft een maatschappelijk functie maar mag niet
bebouwd worden. Om het bestemmingsplan te veranderen om wel in deze ring te kunnen bouwen
of tijdelijke huisvesting te kunnen plaatsen geldt een proceduretijd van 26 weken. Dit is niet gewenst.
In de optie van de combinatie van 3 nieuwe en 3 tijdelijke lokalen wordt 1 extra lokaal op de punt
van het sportgebouw bijgebouwd (nu zijn er reeds twee geïmproviseerde lokalen op de begane
grond en 1e etage gesitueerd) daarbij worden 3 tijdelijke noodlokalen op het achter terrein van de

school geplaatst. De geïmproviseerde lokalen voldoen niet aan de geluidsnormen waardoor deze ook
in de verbouwingen dienen te worden meegenomen.
De noodlokalen worden zoveel mogelijk het noorden op het achterplein gesitueerd zodat er voor de
conciërges zicht blijft op de entree van het sportcomplex.
4. Auto’s en fietsen
De huidige situatie voor het stallen van fietsen voldoet aan het huidige leerlingenaantal. Tijdelijk zal
er op de reeds bestaande bestrating 60/70 extra plaatsen worden gerealiseerd. Exacte plaats dient
nog onderzocht te worden. Voor wat auto’s betreft is er ruimschoots voldoende parkeerplaatsen
achter en naast de school.
5. Bouwvergunning
Voor zowel de permanente als de tijdelijke huisvesting dient een bouwvergunning te worden
aangevraagd. De leerlingen komen echter al in het komend schoolseizoen in september 2014.
6. Vragen van bewoners
Wordt de tijdelijke huisvesting geen permanente situatie?
Nee, het Fioretticollege en de gemeente willen beiden geen grotere school en gaan een
samenwerkingsovereenkomst aan waarin wordt afgesproken dat de tijdelijke huisvesting niet
langer dan 4 jaar blijft staan. De gemeente stelt ook maar voor 4 jaar budget beschikbaar.
Hoe kunnen we dit zeker weten?
Hier worden handtekeningen voor gezet door wethouder en algemeen bestuurder van
Fioretti. Fioretti gaat proberen met de gemeente af te spreken hoe dit kan worden bevestigd
naar de omwonenden.
Zal de verkeersstroom van leerlingen toenemen?
Ja, er komen ongeveer 60-70 extra leerlingen welke op de fiets en een enkeling op de brommer
zullen komen. De fietsers dienen aan de voorzijde van de school het terrein te verlaten, de
scooters aan de achterzijde.
Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft eerder aangegeven dat de verkeerssituatie rondom de school
niet veilig is en dat wordt bij een uitbreiding van de school niet beter. Is hier rekening mee
gehouden?
Ja, het Fioretticollege heeft een verkeersdeskundige van de Gemeente en veilig verkeer
geraadpleegd die in week 24 met adviezen komen. Deze adviezen zullen worden doorgestuurd
naar de omwonenden hier aanwezig (iedereen wordt verzocht e-mail achter te laten)
Zal de wijk veel verkeershinder van materieel dat voor het sportgebouw worden geplaatst
ondervinden waardoor de ontsluiting van de wijk niet goed zal zijn?
Nee, het is een relatief kleine verbouwing waarbij de verwachting is dat er geen overlast zal
zijn voor het verkeer

Waarom zijn de extra leerlingen niet uitgesloten van aanmelding voor de school?
Doordat een nieuwe school extra leerlingen aantrekt en het Fioretticollege ook nog eens goed
aangeschreven staat is het aantal aanmeldingen fors groter dan de prognose en wat was
voorzien. Dit was niet verwacht. Het aanbod van leerlingen komt uit de gehele bollenstreek
(Hillegom, Noordwijkerhout, Roelofarendsveen) maar zelfs ook uit Haarlem.
Wordt het straatwerk in de straat opengebroken voor de infrastructuur voor de tijdelijke
huisvesting?
Nee, alle infrastructuur wordt aangesloten vanaf bestaande infrastructuur welke reeds op het
terrein ligt,
Wanneer de tijdelijke huisvesting op het achter terrein wordt geplaatst ontstaat er dan geen plek
achter de noodlokalen waarbij geen toezicht is en dus onheil aangericht kan worden?
Aan de achterzijde van de noodlokalen zitten geen ramen en deuren. Achter het hek is eerst
de parkeerplaatsgesitueerd die er nu reeds ook is. Tevens is er camerabeveiliging

De buurtbewoners hebben nog een aantal vragen en opmerkingen over de huidige situatie rondom
het Fioretticollege Hillegom.

De buurtbewoners geven aan dat men hinder ondervindt van rokende docenten en leerlingen welke
op en naast de brug bij het Kinderdagverblijf en De Kwekerij 2. De leerlingen maken er tevens een
rotzooi van door afval op straat en in de tuinen van de huizen van de Kwekerij en het
kinderdagverblijf te gooien. Ook merkt iemand op dat zij in het zicht van kinderen van het
kinderdagverblijf en buurtbewoners seksueel getinte gebaren en opmerkingen maken.
Het Fioretticollege zal er op toezien dat de leerlingen tijdens schooluren daar niet meer
verpozen. Tijdens lestijd mogen leerlingen niet van het terrein af. Wanneer zij echter na
schooltijd daar staan is het (juridisch) moeilijker om hen daar weg te houden. Toch zullen de
leerlingen er op worden aangesproken.
Voor de docenten is er een andere rookplek gevonden, deze bevindt zich achter het
sportgebouw. Zij zullen z.s.m. worden ingelicht over deze locatie.
Waarom rijden de scooters via de achterzijde van het schoolterrein weg? Dit zorgt voor gevaarlijke
situaties waarbij de scooters geregeld (bijna) met andere verkeersdeelnemers botsen.
De scooterparkeerplaats is aan de achterzijde van het schoolterrein gesitueerd. Indien zij
eerst langs het schoolgebouw het terrein verlaten zorgt dat voor gevaarlijkere situaties op
zowel het terrein zelf als bij het opdraaien naar het fietspad voor de school langs. Hier is de
verkeerssituatiet.a.v. de voorrangsregeling (nog) onduidelijk waardoor het ook daarom niet
wenselijk is om de scooters hier naar toe te leiden.

De leerlingen die vanuit het hoofdgebouw naar de sportschool gaan steken zo maar over. Dit leidt
geregeld tot bijna aanrijdingen. Kunnen zij hierop worden aangesproken? Kunnen er
verkeersmaatregelen als een zebrapad worden gerealiseerd?
Dit stuk weg behoort tot de schoolzone waarbij voetgangers altijd voorrang hebben op
(gemotoriseerd) verkeer! Maar omdat maar weinig verkeersdeelnemers op de hoogte zijn van
regels in een schoolzone is het wellicht een beter idee om een (verhoogd) zebrapad aan te
leggen t.h.v. de entree van de sportzaal. In het overleg met gemeente en veilig verkeer komt
dit punt ook aan de orde.
Het gebruik zebrapad op de van den Endelaan t.h.v. het Fioretticollege leidt ook geregeld tot
gevaarlijke situaties omdat (veelal) leerlingen op de fiets hier oversteken. Verkeersremmende
maatregelen om de fietsers te weren zijn moeilijk realiseerbaar omdat invalide wagens en
rolstoelers ook gebruik dienen te kunnen maken van de oversteekplaats. Gepleit wordt om
het zebrapad geheel te laten vervallen. Het Fioretticollege is hierover in gesprek met de
Gemeente Hillegom. Ook is hier de overgang tussen Fioretti uitgang aan de voorzijde en het
dubbelzijdig fietspad aan de orde. Hier heeft Fioretti haaientanden voorgesteld iom e.e.a.
duidelijk te maken.
De toezegging was dat de struiken op de aarden wal bij de fietsenstalling hoog zouden worden. De
geplante struiken zijn laag en lijken niet in de hoogte te gaan groeien. Hierdoor blijft er zicht vanaf de
van den Endelaan nr 2 op fietsen.
Naar zeggen van de hovenier van het Fioretticollege worden deze struiken weldegelijk veel
hoger. Fioretti is niet tevreden over de huidige hovenier en gaat op zoek naar een nieuwe
hovenier, hiermee zal de situatie opnieuw worden bekeken.
Wanneer er mails aan de directie worden verstuurd komt daar geen respons op.
Deze mening wordt niet door de aanwezigen gedeeld. Er wordt aangegeven dat er altijd
wordt gereageerd op de mails en dat de gedane toezeggingen worden uitgevoerd.
Kan er een boom worden geplant in de bomenrij zodat er één geheel ontstaat?
Een bewoner zal een overzichtstekening aan het Fioretti toezenden waarop aangegeven staat
waar het wenselijk is dat er een boom geplaatst wordt. Het Fioretticollege zal e.e.a.
onderzoeken en indien mogelijk dit uitvoeren.

Sinds de oplevering van de nieuwbouw ligt er een elektriciteitskabel door de sloot aan de zijkant van
het schoolgebouw. Vraag is of deze kabel nog functie heeft en er dus nog stroom op staat?
Het Fioretticollege gaat e.e.a. onderzoeken en zorgt dat wanneer de kabel nog benodigd is
deze ommanteld wordt en anders weggehaald wordt.
Na elke pauze ligt er veel afval in en rond de school maar ook in het water naast de school. Kan dit
worden opgeruimd?

Leerlingen worden door surveillanten van de school aangesproken op hun gedrag t.a.v. het
weggooien van afval. Tevens wordt na elke pauze in het gebouw alle afval opgeruimd door
leerlingen volgens rooster. Het buitenterrein wordt door leerlingen met een starfcorvee
schoongehouden.
Afsluitend wordt afgesproken dat:
1.
Het Fioretti zal met de omwonenden de uitkomst van de gesprekken met gemeente en veilig
verkeer over de hierboven genoemde verkeerskundige punten delen
2.
N.a.v. de vraag naar het feit of de tijdelijke huisvesting niet jaren te lang blijft staan zal het
Fioretti met de gemeente overleggen hoe de afspraken over beëindiging van de tijdelijke huisvesting
na 4 jaar te bevestigen naar de omwonenden. Wellicht kan de samenwerkingsovereenkomst
gedeeltelijk worden gedeeld?

