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Vlissingen, juni 2020 

Onderwerp: Uitgeschreven tekst film ‘Tijdelijke scholen Souburg zuid’ 

Voorstellen  

Hallo, ik wil me even aan u voorstellen: 

Mijn naam is Henk van Pelt en ik ben projectleider onderwijshuisvesting bij de gemeente 

Vlissingen. 

Aanleiding 

Zoals u weet is de gemeente samen met de 2 scholen Tweemaster/Kameleon en de Burcht 

Rietheim bezig voor nieuwe huisvesting van hun scholen. Voor de tijdelijke huisvesting hebben 

wij in februari vorig jaar een inloopbijeenkomst voor de buurt gehouden in de school op het 

Oranjeplein. Wij zouden dat nu weer willen doen omdat we willen starten met de tijdelijke 

huisvesting en daarvoor een omgevingsvergunning gaan aanvragen.  

Maar, in deze coronacrisis kunnen we geen inloopbijeenkomst houden om iedereen te 

informeren over de plannen voor die tijdelijke huisvesting. Dus zullen wij u via dit filmpje en 

andere communicatievormen zo goed mogelijk van informatie voorzien. U kunt dit nakijken op 

de website van de gemeente Vlissingen, www.vlissingen.nl/scholenSouburgzuid . Daar kunt u 

ook gemakkelijk reacties geven of vragen stellen.  Natuurlijk is het ook mogelijk om een briefje te 

schrijven, een mailtje te sturen en via sociale media contact te hebben. En bellen kan natuurlijk 

ook.  

Dus heeft u na dit filmpje vragen of opmerkingen, maak gebruik van de verschillende manieren 

om contact te maken en dan gaan mijn collega’s en ik u nader informeren en uw vragen 

proberen te beantwoorden. 

Intro schooldirecteur en kinderen 

(Directeur Tweemaster/Kameleon en 2 leerlingen leggen kort uit waarom ze een nieuw 

schoolgebouw willen). 

De volgende nieuwe stap  

Voordat de nieuwe scholen kunnen worden gebouwd, moeten de oude gebouwen gesloopt 

worden. Daarom zullen alle kinderen van de Jan de Priesterstraat en het Oranjeplein tijdelijk 

worden gehuisvest op een noodlocatie in de Roerstraat. Op deze plaats heeft vroeger ook al 

een tijdelijke school van het Kompas gestaan.  

De kinderen van de Burcht-Rietheim zullen verhuizen naar de Dongestraat, waar nu al de 

kinderen van de bovenbouw naar school gaan. De Dongestraat is namelijk sinds 2011 tijdelijk 

door de Burcht-Rietheim in gebruik in afwachting van de nieuwe school. Die er nu eindelijk echt 

gaat komen. 

http://www.vlissingen.nl/scholenSouburgzuid
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Tijdelijke huisvesting  

Voor de periode dat de beide oude scholen gesloopt en opnieuw gebouwd gaan worden, 

moeten de kinderen dus ergens anders naar school. We verwachten dat de kinderen ongeveer 2 

in de tijdelijke huisvesting in de Roerstraat en de Dongestraat moeten blijven. Vanaf aanstaande 

januari zullen de kinderen in tijdelijke gebouwen les krijgen tot de kerst van 2022, waarna alle 

kinderen dan in hun spiksplinternieuwe schoolgebouw kunnen starten. 

Omgevingsvergunning  

Om de kinderen tijdelijk te huisvesten moeten er dus lokalen in de Dongestraat bij komen en in 

de Roerstraat een helemaal nieuw gebouw worden neergezet. Hiervoor wordt een 

omgevingsvergunning aangevraagd die door de gemeente moet worden afgegeven. Het gaat 

om tijdelijke voorzieningen die naar verwachting in de jaren 2021 en 2022 door de kinderen van 

de scholen zal worden gebruikt. 

De omgevingsvergunning is nodig om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan en een 

tijdelijke bouwvergunning. Hiervoor is ook een ruimtelijke motivering gemaakt. 

Dongestraat  

In de Dongestraat staat al een oude school waar de gemeente nu een aantal tijdelijke lokalen bij 

zal laten plaatsen. Er kunnen dan ongeveer 125 kinderen extra bij zodat de hele Burcht-

Rietheim daar 2 jaar les kan krijgen. Rond de kerst van 2022 zullen de kinderen verhuizen naar 

hun nieuwe school in de Van Visvlietstraat.  

Wij verwachten dat door de extra kinderen ook het verkeer drukker zal worden in en naar de 

Dongestraat. Samen met de school is gekeken hoe dat het beste opgevangen kan worden. 

Tekening verkeersstromen Dongestraat 

Zie de downloadtabel op de projectpagina www.vlissingen.nl/scholensouburgzuid. 

Om het verkeer op de 2 momenten overdag (‘s morgens bij aanvang school en ‘s middags na 

schooltijd) zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden, is samen met de school gekeken hoe dat het 

beste kan. We kiezen ervoor om geen aparte verkeersbesluiten te nemen, zoals bijvoorbeeld het 

instellen van éénrichting en dergelijke. Dat is niet nodig en zou ook meer andere problemen 

veroorzaken voor bewoners dan dat het oplost. Dat terwijl het schoolverkeer maar 2 keer per 

dag een half uur plaatsvindt. 

We gaan samen met de school de ouders vragen om zoveel mogelijk met de fiets of lopend te 

komen. Als kinderen toch met de auto worden gebracht, vragen we om de route 

Middelburgsestraat en Dongestraat te gebruiken, in die volgorde. Vóór de school in de 

Dongestraat kunnen de kinderen dan worden afgezet. Voor het fietsverkeer zorgen we voor een 

veilige route langs het wandelpad achter de Dongestraat. Door het fietsverkeer apart van het 

autoverkeer te houden wordt het voor de kinderen veilig gemaakt. 

Tekening locatie Dongestraat 

Zie de downloadtabel op de projectpagina www.vlissingen.nl/scholensouburgzuid 

De extra tijdelijke units met 4 lokalen zullen worden geplaatst aan de zuid-oost kant van de 

school, aan de Dongestraat. Daar zal ook een tijdelijke extra fietsenstalling komen voor de 

kinderen die op de fiets komen. Aan de oostkant tegen de Middelburgsestraat wordt nog een 

speelveld voor de kleinste kinderen gemaakt. Die wordt voor de veiligheid van die onderbouw 

kinderen afgezet met een laag hekwerk.  

http://www.vlissingen.nl/scholensouburgzuid
http://www.vlissingen.nl/scholensouburgzuid
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Alle kinderen op de school kunnen hun gymlessen in de van Duyvenvoordezaal krijgen. Die ligt 

vlak naast de school en dat maakt het dus erg gemakkelijk en praktisch. 

Roerstraat  

In de Roerstraat komen ongeveer 250 kinderen van de Tweemaster Kameleon uit de locaties  

Priesterstraat en het Oranjeplein. De noodlokalen komen op dezelfde plaats als waar vroeger de 

school heeft gestaan. Ook dit gebouw zal tijdelijk in gebruik zijn en wordt na ongeveer 2 jaar, 

rond de kerst van 2022 weer weggehaald. Dan kunnen de kinderen van de Tweemaster 

Kameleon naar hun nieuwe school in de Jan de Priesterstraat. 

In deze 2 jaar dat de kinderen in de Roerstraat les krijgen, zal het verkeer drukker worden in de 

Roerstraat en omgeving. Daarom heeft de gemeente ook hier samen met deze school afspraken 

gemaakt om dat in goede banen te leiden. 

Tekening locatie roerstraat 

Zie de downloadtabel op de projectpagina www.vlissingen.nl/scholensouburgzuid 

De tijdelijke school komt op zelfde plaats als waar eerder het Kompas stond. Omdat de 

Tweemaster Kameleon meer leerlingen heeft, komt er een verdieping op de school. Aan beide 

kanten is er ruimte voor een speelplein gemaakt. Er is een plein aan de Roerstraat en een plein 

aan de kant van de Lingestraat. 

Juist omdat er een verdieping op de school komt, moet het gebouw voor de veiligheid met palen 

ondersteund worden. Alleen stelconplaten volstaan niet. We gaan ervan uit dat dit kan worden 

geheid, maar als blijkt dat dat niet kan, zullen deze palen worden geboord en worden volgestort 

met beton. Daarmee wordt de overlast zoveel mogelijk voorkomen. 

Tekening Verkeersplaat roerstraat 

Zie de downloadtabel op de projectpagina www.vlissingen.nl/scholensouburgzuid 

Om het verkeer ‘s morgens vroeg en na schooltijd zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden, is met 

de school gekeken hoe dat het beste kan. Ook hier kiezen we ervoor om geen aparte 

verkeersbesluiten te nemen, zoals éénrichting enz. Dat is niet nodig en zou ook meer andere 

problemen veroorzaken dan dat het oplost. Het gaat ten slotte om 2 keer per dag een half uur. 

Ook de ouders van de Tweemaster Kameleon wordt gevraagd de kinderen zoveel mogelijk 

lopend of fietsend naar school te brengen. Het scheiden van het autoverkeer met de fietsers en 

voetgangers zal gerealiseerd worden door specifieke haal en breng locaties voor het 

autoverkeer aan te wijzen. Hier kan dan kort worden stilgestaan om kinderen af te zetten of in 

school te brengen. 

Om de veiligheid rondom de schoollocatie te vergroten en verkeersoverlast voor de direct 

omwonenden te verkleinen, is ervoor gekozen de haal- en breng locaties niet te dicht op de 

school te situeren. Daarmee worden ook onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties voor de 

zwakkere verkeersdeelnemers voorkomen. Deze haal en brenglocaties zijn in de Hontestraat en 

de Lingestraat en worden dan duidelijk aangegeven met borden en belijning. 

Afsluiting 

We hopen dat u met dit filmpje een beeld heeft gekregen van wat er voor de tijdelijke huisvesting 

voor de 2 scholen staat te gebeuren. De aanvraag omgevingsvergunning wordt door de 

gemeente beoordeeld en naar verwachting voor de zomer vergund. De voorbereiding voor de 

tijdelijke huisvesting vindt in het najaar plaats zodat in de kerstvakantie de gebouwen gereed zijn 

http://www.vlissingen.nl/scholensouburgzuid
http://www.vlissingen.nl/scholensouburgzuid
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voor gebruik.  

Over 2 jaar als de nieuwe schoolgebouwen in de Priesterstraat en de Visvlietstraat gereed zijn, 

wordt alles dan weer afgebroken en zal de gemeente de locatie Roerstraat weer ‘woonrijp’ 

opleveren in de oorspronkelijke staat. Samen met omwonenden zal dan gekeken worden of we 

het iets mooier kunnen achterlaten dan het nu is. Dat was vorig jaar ook een nadrukkelijke wens 

van veel omwonenden. 

Dus heeft u vragen naar aanleiding van dit filmpje of wilt u een reactie geven, gaat u dan naar 

de website van de gemeente Vlissingen. Daar vind u alle informatie over de scholen, de 

planning, ruimtelijke onderbouwing en de verkeersmaatregelen over de tijdelijke huisvesting.  

www.vlissingen.nl/scholensouburgzuid 
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