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Geachte heer, mevrouw, 

Tijdens de raadsessie over het bestemmingsplan Badhoevedorp op 28 maart 2013 heeft Dhr. Heimerikx namens de 

fractie van de HAP de vraag gesteld welke garanties Wethouder Bezuijen kan geven dat de (huidige) tijdelijke 

huisvesting in Badhoevedorp wordt verwijderd op de geplande datum. 

Antwoord 
Er zijn vier tijdelijke huisvestingslocaties in Badhoevedorp. 

• Tijdelijke Huisvesting Rijstvogelstraat 

• G.Th. Rietveldschool-Tijdelijke huisvesting Edisonstraat 

• OranjeNassauschool-Tijdelijke huisvesting Burg. Amersfoordtschool 

• Dr. Piesmanschool-tijdelijke huisvesting Papegaaistraat 

De tijdelijke huisvesting aan de Rijstvogelstraat wordt op dit moment verwijderd en herplaatst in Nieuw-Ven nep. 

De tijdelijke huisvesting bij de G.Th. Rietveldschool heeft geen eindtermijn van verwijdering. We zullen deze 

verwijderen zodra de vervangende nieuwbouw voor deze school is opgeleverd. Het beoogde moment van 

verwijdering - eind 2015. 

De tijdelijke huisvesting bij de Oranje Nassauschool heeft als deadline 1 augustus 2014. Wellicht houdt dit in dat deze 
huisvesting eerder dient te worden verwijderd dan dat de uitbreiding gereed is. Dit wordt binnen de scholen in 

Badhoevedorp opgevangen. 

Voor de tijdelijke huisvesting bij de Dr. Piesmanschool is geen juridische deadline voor verwijderen. Deze lokalen zijn 

gebouwd volgens het toenmalige principe 'semi-permanent' en zijn nog niet aan vervanging toe. Er is geen datum 

voor verwijdering gepland. 

Het programma voorzieningen huisvesting onderwijs (2013) houdt rekening met: 

• Vervangende nieuwbouw voor de G.Th. Rietveldschool op de huidige locatie 

• Vervangende nieuwbouw en uitbreiding voor de Oranje Nassauschool op de locatie van de dependance 

(Roerdompstraat 14) 

• Beperkte aanpassing van de Burgemeester Amersfoordtschool 

Daarmee zijn alle scholen na oplevering van alle plannen in 2015, conform de vigerende bevolkingsprognose (okt. 

2011 ), passend gehuisvest tot en met het schooljaar 2021-2022 (prognose leerlingentelling 1 oktober 2020). Voor de 

periode daarna laat het voorliggende concept bestemmingsplan een uitbreiding toe, waarbij de verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs geldt als kader voor noodzaak, omvang en wijze van uitvoering. Bij alle plannen 

wordt rekening gehouden met uitbreidbaarheid. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

John Nederstigt 
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