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Beste raadsleden, 
 

Mijn naam is Saskia Rijsbergen. Schooldirecteur van Openbare Basisschool De Morskring. De school staat in 
een prachtige wijk, waar ik als schooldirecteur en Leidenaar trots op ben. We zijn daarom ook verheugd 

dat op het stuk braakliggend terrein, naast onze school, nu eindelijk gebouwd gaat worden en er, zoals ik 

vanuit het plan heb vernomen, mooie huizen komen te staan. 
 

De Morskring is 460 leerlingen rijk. Dat is voor Leidse begrippen in leerlingen aantallen een grote school te 

noemen. Veiligheid als waarden, is voor onze school essentieel. Niet alleen op sociaal-emotioneel gebied 
maar ook op het fysieke vlak, wensen we dat leerlingen en ouders dagelijks met een veilig gevoel op 

school kunnen zijn en naar school kunnen komen. 

 
Omwille van deze veiligheid vraag ik u, beste raadleden, aandacht voor het volgende: sinds december 

2017 zijn we met de gemeente in contact over de plannen omtrent dit terrein. We gaven in dit contact aan 

meegenomen te willen worden in het proces. Het heeft, om allerlei redenen, lang geduurd voordat er 
beweging kwam, maar uiteindelijk was daar op 4 maart de participatie-avond! Ik was daar, als 

vertegenwoordiger van de school, uiteraard van de partij en leverde, middels een brief, aandachtspunten 

aan voor de nota van uitgangspunten. Daarna ging het 1 en ander mis en werd ik niet geïnformeerd over 
de voortgang van het project en de mogelijke inbreng in de vergadering van de Raad van Commissie 

op11 april jl. Bart van der Kamp heeft hiervoor zijn excuses aangeboden. Kort daarna zijn we uitgebreid met 

elkaar in gesprek geweest, in bijzijn van verkeerskundige Danny Hartenberg en Adviseur Verkeer Stefan 
Montens.  

 

Onze grootste zorg op dit moment is de ontsluiting van dit nieuwbouwproject op een naar ons idee 
onlogische plek in de Dijkstraat. De  smalste straat rondom het terrein, met uitzonderlijke piekmomenten bij 

het ingaan en uitgaan van de school. In de Dijkstraat is immers nu al sprake is van vele onveilige 

verkeerssituaties. 
 

Ik hoop dat u de volgende vragen met mij deelt en mee wilt nemen, alvorens er 'een klap' gegeven gaat 

worden op de nota van uitgangspunten: 

  
- Weegt het stedendbouwkundig ontwerp zwaarder dan de verkeersveiligheid van de inwoners van de 

gemeente, in dit geval 460 kinderen? 

- Indien het antwoord op deze vraag met 'nee beantwoord kan worden: zien wij graag de realisatie van de 
ontsluiting aan de kant van de Damlaan of de meer overzichtelijke Lage Mors gerealiseerd kan worden. 

Deze laatste optie lag, zoals ik begreep, meer in de wensen van de verkeersdeskundigen en doet geen 

afbreuk aan het aantal te realiseren woningen 
- De huidige verkeerssituatie aan de Dijkstraat wordt op dit moment al onveilig bevonden, waarom zou er 

dan toch gekozen worden voor het toevoegen van een ander knelpunt. 

  
Ik heb 5 minuten om de noodzaak van dit vraagstuk in het belang van onze leerlingen en hun ouders onder 

de aandacht te brengen. Ik hoop dat u dit serieus wilt nemen en ik niet slechts als figurant op de 

participatie-avond ben verschenen. Wellicht komt straks het argument  "het zijn maar 14 woningen met het 
daarbij behorende verkeer" voorbij... Op papier is dat wellicht allemaal waar. De beleving van 

verkeersveiligheid in de dagelijkse praktijk is echter andere koek. Dames en heren, wilt u hier goed naar 

kijken? Omwille van de veiligheid van onze leerlingen... De gevolgen...als het net dat moment in die smalle 
straat niet goed gaat... Ik wil daar eigenlijk niet aan denken... 

 
Dank voor uw aandacht. 
 

Saskia Rijsbergen 

Waarnemend Schooldirecteur O.B.S. De Morskring 
16-05-2019 
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