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Als het aan de wethouder ligt, staan de bouwplannen voor het schoolplein bij de Lorentzschool vast.
Er zullen – in zijn visie – 69 appartementen gebouwd worden door de projectontwikkelaar Niersman.
Een en ander is de spin-off van de bouw van de school zelf. In 2006 werd besloten tot de bouw van
een van de grootste lagere scholen in Nederland. De gemeente echter, had hiervoor onvoldoende
financiële middelen. Het toenmalige stadsbestuur besloot daarom een contract aan te gaan waarin
de bouw van de school, enkele woningen in de Du Rieustraat en 39 appartementen op het terrein van
de Lorentzschool in één plan aanbesteed werden . Ook de vergunningenprocedure werd voor het
totale plan ingezet.
Na de aanbesteding kon de projectontwikkelaar gaan bouwen. De school werd in 2009 opgeleverd,
echter, die bouw van de aanpalende appartementen bleef jarenlang uit.
Nu heeft de projectontwikkelaar echter opeens haast. Op 6 juli jl. kregen omwonenden in de wijk een
brief door de bus dat was besloten op korte termijn te gaan bouwen en wel 69 in plaats van de
oorspronkelijke 39 appartementen. Volgens de wethouder valt dit nieuwe plan geheel binnen het
bestemmingsplan en wordt het tevens door toetsingskaders dichtgetimmerd.
In allerijl werd een actiecomité (Actiecomité Oost Professorenwijk) gevormd tegen deze plannen en
vooral ook tegen de manier waarop werd omgesprongen met (de belangen van) buurtbewoners en
ouders van de kinderen op de Lorentzschool (waarvan er velen bij ons in de buurt wonen).
Onlangs is een protest petitie tegen de bouwplannen gestart waarvoor handtekeningen zijn
opgehaald door de kerngroep van het Actiecomité. In slechts twee weken zijn meer dan 800
handtekeningen opgehaald. Bij het ter perse gaan van deze wijkkrant is de petitie nog niet
aangeboden ten stadhuize. Maar als u dit leest zal dat inmiddels gebeurd zijn. Wij hopen van ganser
harte dat onze bestuurders beseffen hoe massaal dit protest is. En hoe verontrust en boos men in de
wijk over deze plannen is. Met name ten aanzien van de (verkeers)veiligheid en de zorgwekkende
toename van de gebruiksintensiteit van ons kleinschalige wijkdeel.

