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1 Ik heb een vraag naar aanleiding van de brief over de schoolzone bij de 
Wynroas in Harkema. 
 
Kan ik straks nog wel met mijn bus van de oprit komen als daar een 
wegversmalling wordt aangelegd? Zie foto van de huidige situatie. 

 

De wegversmallingen worden niet meer aangelegd. Uit de 
reacties van de bewoners en de school is gebleken dat dit 
geen toegevoegde waarde heeft. 

Ja 

2 Bedankt voor de tekening en het meedenken qua stroomvoorziening.  
 
Wat onze TC wel aangaf is dat de extra parkeerplekken op de kant van de weg 
exact op de locatie staan waar wij de toegangspoort hebben. Op zich is dit niet 
zo’n probleem echter als we de tekening goed bekijken komt daar een heg of 
perk tussen de straat en het parkeerterrein. Concreet zou dit inhouden dat we 
geen echte toegang meer hebben tot het feestterrein, behalve vanaf de 
zijkant. Dit is echter niet ideaal omdat we die altijd vrijhouden als noodweg en 
toelevering qua goederen. Is het mogelijk dat er een opening blijft in die heg / 
groenstrook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De extra parkeerplekken komen te vervallen. Op deze 
zijde van de school is minder behoefte aan extra 
parkeren.  

Ja 
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3 
 

Het auto probleem zou er niet zijn als de school actiever ouders met auto 
weert (dit aantal is echt belachelijk) 

De wens van de bewoners om de auto voor de deur dan wel in het zicht te 
hebben i.v.m. de vele vernielingen en overlast (vooral in de weekenden) 

De school weert op geen enkele actieve manier hangjongeren op het 
schoolplein (wederom vaak in de weekenden) als men de politie belt zie je 2 
avonden langsrijden en dan is het weer voorbij. 

Dit laatste is met de corona wel iets minder geweest maar begint nu de kop 
weer op te steken. 

Het is vooral het feit dat er aan de kant van het kleuterplein straks geen, in 
het zicht liggend, parkeerterrein meer is. Dit is onacceptabel. 
De huisnummers 9 t/m 17 hebben met elkaar in totaal 8 voertuigen. Deze 
voertuigen moeten ofwel voor de deur ofwel aan de overzijde van de weg op 
een parkeerterrein geparkeerd kunnen worden zodat er controle mogelijk is. 
Door het plaatsen van een wegversmalling en het verwijderen van de huidige 
parkeerplekken wordt dit onmogelijk gemaakt en gaat ten koste van het 
woongenot. 
 
Waarom niet: 

• zoals het holdersnest, een parkeerterrein naast de school en laat 

iedereen daar de kinderen uitzetten (zit een enorm grasveld bij de 
ingang van de hogere klassen) 

• de ingang van de laagste groepen naar de kant van het clubhuis 
verplaatsen zodat daar de ouders en kinderen de ruimte hebben om 
in en uit school te komen. 

• en dan om op het laatste door te borduren meteen een fatsoenlijk 
hekwerk om de school zodat er niet meer "gehangen" kan worden. 

 

 

 

Er worden parkeervakken tegenover de woningen aan de 
Ikeloane 7 t/m 17 gerealiseerd ter hoogte van de 
bestaande ingang.  
 
De nieuwe ingang wordt verplaatst naar de zijde van het 
clubhuis.  
 
Er wordt een nieuw parkeerterrein aangelegd op het 
grasveld aan de Nijebuorren. 
 

Het hekwerk wordt door de school geplaatst. Daarnaast 
komt er cameratoezicht op het schoolplein. 

Ja 
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4 We hebben een brief ontvangen met de plannen voor het creëren van een 
schoolzone voor de Wynroas in Harkema. Wij wonen op de Ikeloane 17 in 
Harkema. Onze woning staat voor de ingang van de Wynroas en ervaren het 
helaas als onprettig dat de er wegversmallingen komen voor onze woning. We 
zijn bang dat er door de wegversmallingen meer verkeerhinder gaat ontstaan. 
Aan de andere kant begrijpen we dat er zo’n veilig mogelijke situatie voor de 
kinderen moet ontstaan. Wel hebben wij een vraag die ik niet duidelijk 
beantwoord kreeg vanuit de kaart die zich bij de brief zat. Voor ons huis komt 
een wegversmalling, maar zoals ik kan zien stopt deze net voor dat onze oprit 
begint zodat we hier voor onze oprit geen hinder van gaan ondervinden klopt 

dit? 
Daarnaast staat er een licht roze/paarse dikkere lijn voor onze oprit welke 
doorgetrokken wordt tot en met de oprit van de buren op nummer 19, in de 
legenda staat niet wat deze streep betekent waardoor voor ons de grote vraag 
is: houden wij de mogelijkheid om op onze oprit te komen met een stoeprand 
oprit gedeelte (weet niet wat hier de juiste benaming voor is) graag horen we 
dit spoedig van jullie.  

 

De wegversmallingen worden niet meer aangelegd. Uit de 
reacties van de bewoners en de school is gebleken dat dit 
geen toegevoegde waarde heeft. 

Ja 

5 Tut en der ut niet handig ivm kleuters. 
Vanaf groep 3 linker ingang. 
Veel vernielingen, graag zicht op auto.  
Optie om ingang naar rechts te verplaatsen?  
 

De tut en der ut strook ter hoogte van de kleuters komt te 
vervallen en blijft op de bestaande locatie tegenover 
Ikeloane 49. 
 
Er komt cameratoezicht op het schoolplein. 
 
De ingang van de school wordt verplaatst richting de 
zijkant bij het dorpshuis. 

Ja 

6 Tut en der ut niet handig ivm kleuters 
Veel vernielingen, graag zicht op auto.  
Optie om ingang naar rechts te verplaatsen? 
 

De tut en der ut strook ter hoogte van de kleuters komt te 
vervallen en blijft op de bestaande locatie tegenover 
Ikeloane 49. 
 
Er komt cameratoezicht op het schoolplein. 
 
De ingang van de school wordt verplaatst richting de 
zijkant bij het dorpshuis. 

Ja 

 


