
 

Vragenuur 13 april 2017 – De Kameleon 

De Kameleon in Doorn valt onder de scholenorganisatie Wereldkidz. In juni 2017 wordt de 

nieuwbouw van de Kameleon in gebruik genomen. De Kameleon is berekend op 261 leerlingen en 

heeft een BVO van 1513 m2. In het gebouw is er een gymzaal van 12x21m2 en 2 kleedkamers. 

Daarnaast heeft de BSO (Kind&Co) op de begane grond een vast lokaal en wordt het speellokaal door 

zowel de Kameleon als de BSO gebruikt.  

Met name ten aanzien van het schoolplein, parkeren, fietsveiligheid en de verkeerssituatie zijn bij 

ouders en omwonenden veel vragen gerezen, die D66 hierbij wil adresseren: 

1. Schoolplein 

a. De inrichting van het schoolplein is een (financiële) verantwoordelijkheid van de 

school. Wanneer de gemeente graag ziet dat het een openbare speelplaats wordt, 

welke (financiële) verantwoordelijkheid wil de gemeente dan nemen voor de 

inrichting en het onderhoud? 

b. Klopt het dat de omvang van het schoolplein wordt gehalveerd ten opzichte van de 

oude situatie vanwege de compacte bouw en de norm op basis van 

leerlingenaantallen? Moet de school zich aan die norm houden of kan er in onderling 

overleg voor worden gekozen een groter schoolplein aan te leggen?  

c. Welke plannen heeft de gemeente met het vrijvallende deel? Bestaat er een 

mogelijkheid om dit vrijvallende deel, inclusief goede afspraken met De Kameleon, 

toch (tijdelijk) als schoolplein/speelplaats in te richten? Of blijft het vrijvallende deel 

in de komende jaren braak liggen waarvoor de school, ouders en omwonenden bang 

zijn? 

2. Parkeren 

a. Welke oplossingen zijn er bedacht voor het halen en brengen van kinderen? Worden 

hiervoor extra parkeerplaatsen gecreëerd? Wat gaat het College doen om een vlotte 

en veilige doorstroming van halende en brengende ouders te organiseren? 

3. Fietsveiligheid 

a. We willen stimuleren dat kinderen op de fiets naar school gaan, maar gezien de 

onveilige situatie (met name op de Amersfoortseweg, zie punt 4) doen veel ouders 

dit niet en bereiken we een omgekeerd effect. Of ziet het College dit anders en vindt 

het College dat de ouders de oorzaak zijn van de onveilige verkeerssituatie? 

b. Wat gaat het College doen om 'op de fiets naar school' te promoten? 

c. Wat gaat het College er aan doen om dit zo veilig mogelijk te kunnen laten 

plaatsvinden? 

4. Voetgangersveiligheid 

a. Welke maatregelen, met name op de Amersfoortseweg, worden op korte termijn 

(voor de opening van de school) genomen om de voetgangersveiligheid te 

vergroten? En welke maatregelen staan op de langere termijn op de agenda? 


