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Verslag informatieavond 

 

Aanwezig : Buurtbewoners 

Circa 40 personen (20 inschrijvingen voor informatiemail) 

Stadsdeel Zuid 

 Egbert de Vries – Vice-voorzitter DB en portefeuillehouder RO 

 Remco Jutstra – Adviseur ruimtelijke ordening 

Tobiasschool 

 Frank Bronkhorst – Directeur Tobiasschool 

 Melchior Otte - Schoolleiding 

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) 

 John de Boer - Beleidsadviseur / Intern projectleider, VOvA 

 Jeroen van Schaik – Projectleider facilitaire dienst, ROCvA  

RAU 

 Henk Rebel - Architect 

Royal HaskoningDHV  

 Niek Jenniskens – Extern projectleider 

 Rutger Heeren – Extern projectleider 

   

Datum  : 29 oktober 2013 

Datum verslag :  30 oktober 2013 

Onze referentie : 9T6113/VI001/RHEE/AMST 

   

Betreft : Ver- en nieuwbouw Tobiasschool 

Informatieavond d.d. 29-10-2013 

 

 

Inleiding 

Ten behoeve van het project “ver- en nieuwbouw Tobiasschool“ hebben het VOvA als 

opdrachtgever en de Tobiasschool i.s.m. het Stadsdeel Zuid op 29 oktober 2013 een 

informatieavond georganiseerd om de buurtbewoners te informeren over de ver- en nieuwbouw 

plannen. De buurtbewoners zijn vooraf door middel van de brief “Uitnodiging informatie-

inloopavond verbouwing Tobiasschool d.d. 14 oktober 2013” uitgenodigd. De informatieavond 

vond plaats in de huidige gymzaal van de Tobiasschool.  

 

Informatie  

Ter informatie is aan de aanwezige bewoners de informatiebrief “FAQ bouwplannen 

Tobiasschool d.d. 29 oktober 2013” verstrekt. Buurtbewoners is de gelegenheid geboden om 

zich bij binnenkomst in te schrijven (naam en e-mailadres). De inschrijvers zullen door middel 

van mail blijvend geïnformeerd worden over de plannen en gevolgen voor de bewoners tijdens 

de bouw. Van de circa 40 aanwezigen hebben zich 20 personen ingeschreven. 

 

 

Ter informatie was de zaal ingericht met plattegronden, aanzichten, doorsneden en Artist 

Impressions van ver- en nieuwbouw plannen. Door middel van de tekeningen zijn de 

buurtbewoners geïnformeerd over het ontwerp. De tekeningen en documenten zijn tevens ter 

informatie op de site van de Tobiasschool geplaatst. 
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Tijdens de avond konden de aanwezige buurtbewoners vragen stellen aan de bovengenoemde 

personen van de Tobiasschool, Stadsdeel Zuid, VOvA/ ROCvA, RAU en Royal HaskoningDHV.  

 

Vragen  

Onderstaand de meest voorkomende en specifieke vragen die zijn gesteld tijdens de 

informatieavond. 

 

 Zal er worden geheid? Antwoord: Ten behoeve van de nieuwbouw zullen 

schroefinjectiepalen worden aangebracht. Deze palen en de daarbij behorende methode 

leiden tot zeer weinig trilling- en geluidsoverlast. 

 Wordt een 0-meting uitgevoerd? Antwoord: Door een onafhankelijk bureau zullen voor 

aanvang van de werkzaamheden de naastgelegen belendingen worden opgenomen. 

 Op welke wijze zal de speelplaats worden gebruikt? Antwoord: De speelplaats zal tijdens de 

pauzes worden gebruikt. Voetballen zal na de ver- en nieuwbouw niet meer worden 

toegestaan. 

 Is met de keuze van het glas in de nieuwe galerij rekening gehouden met de reflectie? 

Antwoord: Bij de keuze van het glas is rekening gehouden met de reflectie van het zonlicht. 

 Op welke wijze zal de aan- en afvoer van het bouwverkeer en het afvoer afval plaatsvinden? 

Antwoord: De aannemer zal in zijn projectplan duidelijk aangeven op welke wijze het 

transport zal plaatsvinden. Hierover zal de omgeving voor aanvang van de werkzaamheden 

worden geïnformeerd. 

 Is de vergunning al verleend en wanneer kan ik dat verwachten? Nee, er is nog geen 

vergunning verleend, het stadsdeel via de gebruikelijke wegen bekend als de vergunning is 

verleend; verwachting is eind november 2013. 

 Hoeveel wordt de nok van de nieuwe gymzaal hoger dan die van de huidige gymzaal? En 

wat is de noodzaak? Antwoord: 2,65 m, het hoogste punt verschuift echter wel iets naar het 

hoofdgebouw. De vorm van de nieuwe gymzaal refereert aan de oude gymzaal en de hoogte 

is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de eisen voor een gymzaal voor onderwijs. 

 Wordt de gymzaal ook buiten de openingstijden van de Tobiasschool gebruikt? Antwoord: 

Die mogelijkheid zal worden geboden. 

 Verandert de bestaande voorgevel. Antwoord: De bestaande voorgevel wordt niet gewijzigd. 

 

Opmerkingen 

Onderstaand enkele opmerkingen die zijn gemaakt door de buurtbewoners tijdens de 

informatieavond. 

 

 Het is een mooi ontwerp, 

 Het is niet wenselijk dat het gebouw in deze wijk een schoolfunctie heeft, 

 Fietsers zorgen nu en in de toekomst voor overlast in het openbare gebied en in de 

onderdoorgang bij het naastgelegen pand (begane grond) 

 Het nieuwe plan en de daarbij behorende onderdoorgang voor fietsers ontneemt licht bij 

naast gelegen woning (begane grond Rietwijkerstraat 51) 

 Het verwijderen van de schutting t.b.v. de onderdoorgang voor fietsers zorgt voor een niet 

afgeschermd overpad  

 De omliggende woningen hebben binnenwanden die zijn opgebouwd uit gasbeton. Tijdens 

de werkzaamheden dient hiermee rekening gehouden te worden 

 Er zijn zorgen om de vele fietsers die over de stoep fietsen 

 Het toepassen van een mos- en sedum dak wordt als positief ervaren 

  


