
 
 

Brief aan de Gemeente: Zo moeilijk is het niet 

 

Den Burg, 17 september 2020 

Beste Gemeente, 

De overdekte fietsenstalling van OSG de Hogeberg is in juli 2019 gesloopt, toen ook de 
gymzaal werd gesloopt. Hiermee werd ruimte gemaakt voor het te bouwen Onderwijs 
Centrum Texel (OCT). In deze brief schets ik u hoe dit proces is gelopen en draag ik 
een tussentijdse oplossing aan voor het probleem dat er nu ligt. 

Eind juni 2019 werd de school door u geïnformeerd dat de overdekte fietsenstalling van 
onze school nog geen week later zou worden gesloopt. De snelheid waarmee dit 
gebeurde verraste ons, maar de ambtenaar verzekerde ons dat er voor de 
herfstvakantie 2019 een nieuwe overdekte fietsenstalling aan de zijkant-Emmalaan van 
de school zou staan.  

Achteraf bekeken was het misschien handiger geweest om eerst nieuw te bouwen en 
dan pas te gaan slopen. Des temeer omdat er in het afgelopen jaar nagenoeg geen 
bouwactiviteiten waren op het OCT-terrein. Dus vanwaar die haast? 

Een aantal dagen later maaide een grote sloopkogel de fietsenstalling om en toen 
werd het stil van uw kant. In september vroeg ik daarom bij twee bedrijven een offerte 
aan voor een nieuwe overdekte fietsenstalling. Levering en plaatsing was mogelijk 
binnen 6 tot 8 weken. Zo moeilijk is het niet. Maar beste Gemeente, uw ambtenaren 
dachten hier anders over. Zij zeiden vooral: “Ja maar, zo gemakkelijk gaat dat niet.”  

In november stelde de Gemeente iemand aan die het project ging begeleiden. 
Inmiddels zaten we volop in de herfst. Het regende buiten, maar ook binnen. Het 
regende namelijk klachten van leerlingen en ouders. Elektrische fietsen en scooters 
waaiden massaal om, met soms forse schade tot gevolg.  

Eind januari 2020 lagen er drie nieuwe offertes. Begin maart was alles beklonken. De 
keuze was gemaakt, ook was er afgesproken wie welk deel betaalt. Als school zijn we 
niet kinderachtig; we delen evenredig mee in de kosten. Ook werd afgesproken dat de 
Gemeente het vergunningentraject verder zou gaan regelen. En toen werd het weer 
stil. 

In april, mei en juni hebben we diverse malen contact gezocht over de stand van 
zaken, maar het bleef wederom stil. Na de zomervakantie, in augustus 2020, kwam er 
eindelijk een reactie. Voor het aanvragen en afgeven van de vergunning is het  



 
 

noodzakelijk dat er een windberekening komt en deze wordt aangeleverd door de 
leverancier, daar was het wachten op. 

Beste Gemeente, wat is dit nu weer? Een windberekening? Voor een fietsenstalling? 
Dit had toch al in het offertetraject gedaan moeten worden? Zo moeilijk is het toch 
niet?  

En ik zie een patroon ontstaan… Want waarschijnlijk denkt u nu weer: “Ja maar, zo 
gemakkelijk gaat dat niet”.  

Het is half september 2020, we zijn ruim 15 maanden verder en deze week ontving ik 
het bericht van de Gemeente dat de leverancier heeft laten weten dat de constructie 
niet voldoet aan de gestelde eisen voor windbelasting. Hoe hoog zijn die eisen dan? 
Het gaat toch niet om een flatgebouw? Het resultaat is dat we nu als school nog 
steeds niet weten wanneer de fietsenstalling er komt. En de volgende herfst-en 
winterperiode staat alweer voor de deur.  

Toch weet ik zeker, dat u als Gemeente, dit zo niet heeft bedoeld. Het kan nooit de 
bedoeling zijn geweest om Texelse leerlingen met hun fietsen en scooters 
maandenlang in de kou te laten staan.  

En daarom, beste Gemeente, heb ik een suggestie voor een tijdelijke oplossing. 
Vanwege de Coronamaatregelen werken veel ambtenaren thuis. Raads- en 
Commissievergaderingen zijn zonder publiek en bezoekers mogen alleen op afspraak 
komen. Kortom: het Gemeentehuis heeft ruimte over.  

Wat een mooi en hartelijk gebaar zou het zijn dat leerlingen van OSG de Hogeberg, 
totdat de overdekte fietsenstalling er staat, hun fiets of scooter kunnen stallen in de hal 
van het Gemeentehuis. Lekker warm en droog.  

Misschien helpt dit tevens om blijvend onder de aandacht te zijn bij de ambtenaren, als 
deze klimmend over fietsen en scooters in de gemeentehal uiteindelijk hun kantoor 
bereiken. Win-win volgens mij. En, helemaal niet zo moeilijk om dit te organiseren…   

Ik reken op u. 

Met vriendelijke groet,  

Corrie Eriks 

Waarnemend Rector-Bestuurder OSG de Hogeberg 


