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Artikel 39 vragen AWB betreffende nieuw luchtventilatiesysteem basisschool De
Meent
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Geacht college,
Het bestuur van basisschool De Meent heeft een nieuw luchtventilatiesysteem laten aanleggen op de laagbouw van
de school en op 4 maart ll. hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze installatie op het dak van de
laagbouw, welke volgens de omwonenden lijkt op een olieraffinaderij, neemt een dominante plek in op de
omgeving en levert voor de omwonenden overlast op in de vorm van geluidsoverlast en horizonvervuiling (zie
bijgaande foto).
Wij hebben de situatie ter plaatse bekeken en onze observatie en de inhoud van de omwonenden ontvangen brief
terzake geeft ons aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:
- Is in dezen sprake van een vergunning plichtige activiteit en zo ja is de omgevingsvergunning inmiddels
verleend en onder welke (aanvullende) voorwaarden;
- Indien de vergunning nog in behandeling is en deze niet kan worden geweigerd is het mogelijk om aan de
bezwaren van omwonenden tegemoet te komen door aan de vergunning de voorwaarde te verbinden dat
de installatie door het aanbrengen van een bekisting of hekwerk aan het zicht van de aanwonenden in de
Geraniumlaan, Anemonelaan en Clivialaan dient te worden onttrokken en de installatie van een
tijdschakelaar dient te worden voorzien, zodat de aanwonenden buiten schooltijden geen geluidsoverlast
van het systeem ondervinden.
- Indien de vergunning inmiddels is verleend dan wel het aan de vergunning verbinden van een voorwaarde
als voormeld niet mogelijk is bent u dan bereid om anderszins met het schoolbestuur en de aanwonenden in
overleg te treden, over de ontstane situatie, met de intentie om te komen tot een voor partijen
bevredigende oplossing.
Wij zijn ons bewust van het feit dat de luchtkwaliteit in de leslokalen en de luchtcirculatie in verband met het
tegengaan van het besmettingsgevaar i.v.m. covis19 van essentieel belang is, doch vragen ons af of een installatie
van een dergelijke omvang daarvoor nodig is en aanwonenden hierdoor in hun belangen onevenredig moeten
worden geschaad.
Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden met in achtneming van het in artikel 39 van het Reglement van orde
bepaalde.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Jo Claessen
Fractievoorzitter Aalst Waalre Belang.
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