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Bezwaar tegen het besluit om een 1m80 hoog hek te plaatsen om de Bredeschool te Heteren

Heteren, 7 januari 2015

Geachte commissie,

Langs deze weg teken ik bezwaar aan tegen het besluit om een omgevingsvergunning aan de gemeente Overbetuwe te 
verlenen voor het plaatsen van een hekwerk van 1m80 hoog rond de Bredeschool te Heteren, welke is gepubliceerd in het 
weekblad “de Betuwe” op 10 december 2014.

REDENEN VAN MIJN BEZWAAR
1. Tienduizenden Euro’s aan gemeenschapsgelden wordt besteed aan het plaatsen van een hek, dat het probleem van 

de geluidsoverlast niet oplost (kinderen kunnen er overheen klimmen en het hek staat tot 19 uur open, vanwege 
bereikbaarheid van de SKAR).

2. De gemeente Overbetuwe gaat met de plaatsing van het hekwerk rond een speelterrein voor kinderen in tegen 
eigen beleid. Één van haar uitgangspunten is: creëren van ruimte voor kinderen om te kunnen bewegen. Door 
afsluiting van het schoolplein ontneemt de gemeente kinderen van de Bredeschool buiten schooltijd de ruimte om 
te bewegen op een veilige plek. 

3. Het schoolplein is een ontmoetingsplek voor kinderen van de Bredeschool tijdens school én na schooltijd. Op de 
schoolpleinen rondom de Brede school zijn bordjes aangebracht met de tekst verboden voor onbevoegden – 
ar<kel	  461	  Wetboek	  van	  Strafrecht.	  Hiermee	  zijn	  de	  schoolpleinen	  uitsluitend	  en	  te	  allen	  <jde	  bevoegd	  terrein 	  
voor	  personeel	  en	  leerlingen	  van	  de	  Bredeschool	  en	  moeten	  zij	  hier	  dan	  ook	  al<jd	  kunnen	  spelen.

4. Volgens	  het	  verbodsbord	  zijn	  kinderen	  van	  de	  Bredeschool	  te	  allen	  <jde	  op	  bevoegd	  terrein.	  Deze	  kinderen	   lopen 
een verhoogd risico om gewond te raken, omdat ze buiten schooltijd over het hoge hek heen moeten klimmen om 
daar te kunnen spelen, met alle risico’s vandien.

5. Het	  plaatsen	  van	  het	  hek	  is	  een	  inperking	  van	  de	  vrijheidsbeleving	  van	  kinderen	  <jdens	  het	  spelen	  op	  schoolplein 	  
en	  <jdens	  het	  werken	  in	  de	  klas	  vanwege	  hoog	  hek.	  Hierdoor	  zullen	  ouders	  van	  nieuwe	  kinderen	  minder	  snel 	  
kiezen	  voor	  onze	  school.	  Ook	  is	  plaatsing	  van	  het	  hek	  een	  verslechtering	  van	  het	  aanzicht	  van	  de	  school	  van 	  
buitenaf.	  

6. Het plaatsen van een hoog hek is zeer ongewenst ingeval van calamiteiten: kinderen kunnen minder snel weg en 
moeten allen door een smal hekdeur heen.
 

Ik wil u dan ook verzoeken om mijn bezwaarschrift in behandeling te nemen en het besluit ongegrond te verklaren.

Met vriendelijke groet (handtekening),

naam :
adres : 
plaats : 
email :


