
Geacht Buurtcomité, 
 
Ik heb met belangstelling uw brief gelezen. Als buurtbewoner ben ik vertrouwd met het schooltje in de 
Molenstraat én met het zicht op de tuin. Ik heb dus zeker alle begrip voor uw bekommernissen om deze 
groene oase zo goed als mogelijk in stand te houden. 
 
Het huidige project wil voorzien in de noodzakelijke capaciteit om kinderen, ook kinderen uit de buurt, 
school te laten lopen. Het is dus te verantwoorden dat de Sterrekijker naar uitbreiding zoekt op deze 
locatie. Een geschikte én beschikbare plaats vinden om extra ruimte te voorzien is immers niet 
vanzelfsprekend. 
 
Wat wel vanzelfsprekend moet zijn is dat de uitbreiding van de huidige school in overeenstemming met de 
buurt en met de onmiddellijke buren moet gebeuren. Er is hiertoe tot nu toe een uitgebreid 
participatietraject gelopen door het stedelijk onderwijs. Dit traject mag evenwel geen eindpunt zijn. Er 
moet verder met de buurt gezocht worden naar een consensus tussen de noden van de school om uit te 
breiden en de noodzaak om een voor de buurt aanvaardbaar en verteerbaar project uit te werken. Er zijn 
onderweg al duidelijke verbeteringen aan het oorspronkelijke plan aangebracht, maar wij zijn er van 
overtuigd dat er nog meer stappen kunnen gezet worden om tot een gedragen project te komen, waarbij 
maximaal behoud van het groen en het karakter van een groen rustpunt in de buurt dienen te worden 
gerespecteerd. Het is onder meer duidelijk dat de huidige bouwvolumes ernstig moeten worden 
bijgestuurd en dat onder meer de hoogte van de gebouwen en de visuele impact moeten worden 
bijgestuurd. Wij zijn er dan ook expliciet voorstander van om in overleg met de buurt deze plannen daar 
waar nodig grondig aan te passen. 
 
Er moet ook worden gemaakt over de verkeersimpact van de bijkomende schoolruimtes op de buurt. De 
omgeving van de Molenstraat bestaat uit rustige woonstraten waar bijkomend verkeer niet echt gewenst 
is. Ook de parkeerdruk mag door dit project niet verhogen. Het lijkt ons daarom noodzakelijk dat de 
school vooraleer de gebouwen in gebruik neemt een plan opmaakt om deze verkeersimpact zo laag 
mogelijk te houden, via bijvoorbeeld het installeren van een schoolstraat of andere maatregelen. 
 
Het belangrijkste om dit project tot een goed einde te brengen voor zowel de school als de buurt is dat er 
verder in dialoog naar een consensus wordt gezocht. Een buurtschool mag immers nooit aanleiding zijn om 
de relatie tussen de buren en de school te verzieken. Vanuit het district zijn we volop bereid om onze rol als 
bemiddelaar tussen de buurt en het stedelijk onderwijs op te nemen en naar een voor de buurt 
bevredigende oplossing te zoeken. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Paul Cordy 
districtsvoorzitter 
lijsstrekker district N-VA  
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