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Algemene opmerkingen/vragen 
Ter informatie: verwijzingen naar of namen van personen zijn geredigeerd. 

Zie brief. Zoals in onze brief omschreven staat, komt dit formulier te vroeg. We vragen u daarom ons 

verhaal mee te nemen en ons niet te dwingen een keuze te maken op basis van voorwaarden die in 

onze ogen niet kloppen, zie brief. 

Waarom zo'n mega school!!! 

Voor veel inwoners is Lekkum nog een dorp. De school is al jaren geen dorpsschool meer. Maar de 

school hoort wel bij Lekkum. Houd bij jullie keuze ook rekening met de inwoners en natuurlijk de kinderen. 

Zoals ik het nu zie is er geen discussie meer mogelijk over of er uberhaupt zo'n grote school in Lekkum of 

omgeving moet komen. En dit lijkt me toch echt stap nummer 1! Zo'n klein dorp waar slechts een hand 

vol kinderen uit het dorp zelf komt en de rest van buitenaf. Zo'n grote school heeft een zeer grote impact 

op een klein dorp als Lekkum. En dar moet mijns inziens eerst beter naar gekeken worden en onderzoek 

naar gedaan worden. 

Wij worden graag op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen. Vr gr. Frans. 

Tussen Snakkerburen en R. Zondervan is ook van de gemeente en is de infrastructuur aanwezig en dicht 

bij dorpstuin. 

Het formulier moet worden ingeleverd bij de belanghebbende => Belangenverstrengeling, beter via de 

gemeente of kopie naar de gemeente. Geen bewijs dat je formulier is ontvangen. *Volgt er een 

overzicht van wat er is binnen gekomen? en s.v.z? 

* Er wordt gesproken over de dorpsschool van Lekkum. Maar dit is inmiddels een onderwijsinstelling die 

vooral voorziet voor leerlingen uit de stad. De term dorpsschool dekt daarmee niet de lading. Het wordt 

gebruikt als een PR term.  

* De toeloop naar de school uit de stad veroorzaakt de verkeersdrukte in en nabij een dorp dat wb 

infrastructuur hierop niet is ingericht.  

Om in de toekomst het 'dorpse karakter' van de school te waarborgen zou men de ouders kunnen 

verplichten om de kinderen alleen met de fiets of lopend naar school te brengen.  

* in de bijeenkomst wordt er gesproken over zichtlijnen. Ons inziens is dit een subjectieve maatstaf.  

* Er wordt aangegeven dat uw stem geldt, maar hoe wordt er nu uiteindelijk besloten en door wie?  

Alleen door de Lekkummers of ook door de Snakkerbuurders, of de bewoners van het Anker? 

PWS Lekkum was een dorpsschool, met 50,60 kinderen max. Auto's waren destijds niet nodig, de kinderen  

wandelden naar school, hoe milieuvriendelijk!! Dit stadium is helaas al lang gepasseerd . Het is geen 

dorpsschool meer, ouders komen van heinde en ver, ik denk dat je de verbouw-nieuwplannen ook niet 

meer als zodanig(dorpsschool) mag, kan interpreteren. Vraag me af of Lekkum uberhaupt nog als 

locatie dient te worden gezien als de school/IKC zo omvangrijk wordt. Is wat mij betreft  niet te doen voor 

een klein dorp als Lekkum met 350 inwoners  en dan met een school /IKC voor max. 250 kinderen , dat is 

mijn opinie. Veel te veel kinderen, auto's, verkeer  etc. en alles wat daarbij komt te kijken aan lawaai, 

milieuvervuiling, verkeer. Ik ervaar dat ouders van buiten Lekkum bij breng en ophaal van de kinderen 

soms weinig respect tonen voor inwoners van Lekkum bij parkeren auto's. Gedrag is soms verre van 

fatsoenlijk. Je kan je eigen dorp niet eens in en uit op deze tijden.   Men houdt nu vast aan ''oude 

principes'' zoals  school moet blijven in Lekkum. 

School is uit zijn voegen gegroeid!!( Lijkt me ook dat leerprincipe PWS onder druk kan komen te staan 

met zo'n grote school.) 

                                                                

Wellicht kan er nagedacht worden aan andere opzet PWS school Lekkum dwz. aannamestop, minder 

kinderen aannemen, huidig gebouw verbouwen tot max. 100 kinderen, aannamebeleid wijzigen en 

andere locaties Proloog aanwijzen als groei locatie.  

 

Ik denk dat de conclusie is dat eigenlijk het sportveld de enige locatie is die volgens mij  haalbaar is. 

Ik zou graag willen weten hoe men een school van 3.2 miljoen kan bouwen terwijl een technische 

installatie rond 1.5 a 2 miljoen zal zijn! En van het zelfde bedrag ook nog het grond moet kopen.  

 Daarnaast vraag ik mij af oud de gegevens van de zoeklocaties zijn. Het schijnt dat de gemeente het 

grond van locatie 1 heeft terug gekocht...... is dat omdat de locatie wellicht al bekent is? En vallen deze 

kosten nu ineens buiten het budget? 

Geen 
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Huidige situatie geeft veel overlast in omliggende straaten. 

Ik begrijp dat de school een onderdeel uitmaakt van de gemeente Leeuwarden en dus ook in 

Leeuwarden geplaatst kan worden. Waarom plaatst de gemeente dan zo'n grote mega - school nog 

steeds in zo'n klein dorp? Als de meeste kinderen nu uit de wijk Blitsaerd komen, waarom dan daar niet 

de school plaatsen er word daar nog volop gebouwd en is ook goed te doen voor de kinderen uit de 

dorpen Lekkum en Snakkerburen. Goed te doen op de fiets en waarschijnlijk ook veiliger en beter 

bereikbaar met de auto dan in de omliggende dorpen. 

Geen stijl dat er niet gecommuniceerd is met betreffende bewoners over de bouw van een school op 

hun grond. 

Ik hoop dat dit allemaal niet te lang duurt. 

Onze voorkeur gaat uit naar locatie 1 en daarna naar locatie 6. 

Vooral geen 1 en 7. 

Waarom staan de stippen niet op het kaartje? 

Slecht overzicht van het geheel. 

Mis een legenda! 

Locatie 2,3, en 4 lijken mij geschik 

De bestaande plek vinden wij geen optie dit met het oog op het vele verkeer. Parkeeroverlast en  haast 

geen doorgang in de straten tegen de "stroom" in. Voor de overige locaties heb ik geen mening , dat 

laten wij aan de desbetreffende inwoners over. 

We worden graag op de hoogte gehouden. Ook ontvang ik graag een bevestiging van de mail met 

mijn antwoorden. 

Waarom staan de stippen niet op dit plaatje? 

Waarom zo'n onduidelijke weergave van de situaties? 

Wat is hier de bedoeling van? 

Blijf open en transparant met ons communiceren. 

ik ben van mening dat de school veel te groot wordt, terug brengen naar 100 kinderen. uit eigen dorp 

voorrang. ze komen van mijlenver, rijden verschillende scholen voorbij. 

waarom het stukje grond van de gemeente op Snakkerburen niet als optie nemen. rechts van pollepaed 

voor de volkstuincomplex. ook volkstuin complex is van de gemeente. hoeven ze geen grond aan te 

kopen. 

Bouwen op de locaties in het open gebied aan de Buorren, zal voor mensen die aan de Buorren wonen 

vermindering van hun woongenot geven, omdat het open landschap hierdoor verdwijnt. 

Dit zal tevens waarde vermindering van hun huizen betekenen. 

Dit is op andere locaties minder het geval. 

 

De doorgaande weg, de Buorren, in Lekkum is een zeer drukke weg met veel auto verkeer, van zowel 

personen auto’s, vrachtauto’s en landbouwvoertuigen. 

Daarom vinden wij het onverstandig dat de school op een locatie komt, waar de schoolkinderen deze 

drukke doorgaande weg moeten oversteken. 

 

Volgens ons is de beste locatie voor een nieuwe school aan het Mearsterpaed. 

Is locatie nummer 1. 

Op het huidige sportveld is voor mij de beste plek, omdat je er ook meteen een groot sportterrein bij kunt 

maken voor ook de huidige kaatsclub. En toekomstige sporten die er kunnen komen. 

Ik kan dit onderzoek niet serieus nemen. Particuliere eigendommen aanwijzen terwijl sommige eigenaren 

niet eens op de hoogte zijn. We worden in de maling genomen. De gemeente heeft al besloten. Ik denk 

niet dat Lekkum zit te wachten op een megaschool. Ong 10% van de leerlingen komt uit Lekkum. Bouw 

de school dan maar in de blitseard 

Mocht de Gemeente besluiten om een andere locatie dan 8 te kiezen, dan zou ik graag de visie van de 

Gemeente weten m.b.t. locatie 8. 

als dorpsbewoners mochten wij locatie aangeven, met ideeën komen.  

echter zie ik een aantal van die ideeën niet terug komen in dit plan. 

ik weet dat Snakkerburen meerder malen is ingevuld door dorpsbewoners.  

Ik heb mijn vraagtekens over het onafhankelijk onderzoek. school heeft geen leerkrachten vanuit het 

dorp, dus echt rekeninghouden met de dorpsbewoners die hun verenigingsleven en woonplezier is ver te 

zoeken. 
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Zekers: 

Heeft Lekkum, Miedum en Snakkerburen behoefte aan een mega-basisschool? Het dorp telt ca 350 

inwoners, en daarin wordt een school van 250 kinderen gepland. Het dorpse karakter zal verdwijnen, de 

leerlingen zullen niet meer naar "hun" basisschool gaan maar naar het grote gebouw waar niemand 

elkaar meer kent.  

 

Een van de grootste zorgen die ik heb, is de impact op het milieu, het verdwijnen van het uitzicht voor 

vele mensen die daar een woning om gekocht hebben en geluidsbelasting van die omwonenden.  

 

Stel de school groeit inderdaad naar 250 kinderen, dat zijn in de herfst en winter circa 100 tot 150 auto's 

die iedere dag van half 8 tot 9 en van 3 tot 5 de kinderen halen en brengen. Dat gaat in de vakanties in 

mindere mate door vanwege de BSO. 

 

De meeste kinderen worden gebracht vanuit de nieuwe wijk Blitsaerd. De afstand van deze wijk naar de 

school levert veel reis-kilometers op met de nodige uitstoot aan fijnstof en CO2. Naar mijn mening zou 

eerst een geografisch onderzoek gestart moeten worden naar de woonlocaties van de kinderen ten 

opzichte van de mogelijkheden voor de bouw van een nieuwe basisschool. 

 

Is het een optie om bestaande bouwgrond in Blitsaerd te gebruiken om een basisschool te bouwen? Dat 

kan uiteraard in een samenwerkingsverband met Prof. Wassenberghskoalle om synergie te behalen. Dat 

scheelt heel veel druk op ons milieu en zal de samenhang tussen bewoners vergroten. 

 

De locaties die nu genoemd worden hebben geen woon of verblijfsbestemming. Zoals al vermeld tijdens 

de vergadering: Om er een school te mogen bouwen zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten 

worden. Daarbij zal aangetoond moeten worden dat er nut en noodzaak is voor een dergelijk besluit en 

dat er geen andere of betere mogelijkheden zijn voor de bouw van en school. Vanuit een MER zal 

moeten blijken dat de belasting op het milieu niet vergroot wordt maar neutraal blijft of verbetert, ten 

opzichte van een bestaand bouwplan met oorsprong van de schoolgaande kinderen. Anders is nut en 

noodzaak niet aan de orde lijkt mij. Ik vraag mij af of de Gemeenteraad zich dit realiseert. 

 

Wanneer Lekkum als enige optie wordt gekozen: 

- Alleen laagbouw toestaan, 

- Een groot parkeerterrein voor minimaal 50 auto's. 

- Het schoolplein richting weilanden zodat de school als een natuurlijke geluidswering kan dienen. 

- Schoolgebouw het liefst in een L of U vorm. Daarbij zal er dus bij het verlenen van de bouwvergunning 

bepaald moeten worden, dat aan de voorzijde van de school, geen mogelijkheid voor 

speelgelegenheid is, ook niet in de toekomst bij hernieuwde uitbreiding naar 400+ kinderen vanwege 

geluidsoverlast. 

- Buiten schooltijden zal het grootste gedeelte van het terrein hermetisch gesloten moeten zijn om sex- en 

drugstoerisme tegen te gaan. 

- Nagedacht moet worden of een aparte weg en/of fietspad aangelegd kan worden tussen de school 

en wijk Blitsaerd om de verkeersstromen te scheiden of te verbeteren. 

 

Vriendelijke groet, 

Wim Schoo 

Optie 1 is verweg de beste plek voor een school 

fijn dat we mee mogen denken ben benieuwd of ook de menselijke aspecten mee gewogen worden. 

 

Vr Gr Gea 

Jazeker. Ten eerste verbaasde ik me over hoe het allemaal is gegaan met dit onderzoeksteam. Mensen 

uit Lekkum zijn des duivels over hoe deze locaties zijn aangestipt. Zonder dat er overleg is geweest met 

deze mensen. Ik vind dit zeer  

onprofessioneel van jullie met dit spelletje Ezeltjeprik. Zo ga je niet met mensen om. Het allerbelangrijkste 

is toch communicatie. 

Een goed en eerlijk gesprek met elkaar lijkt me meer dan op zijn plaats!!  

 

Zeker omdat je tijdens een online-meeting moet horen, dat je hele huis en bedrijf van de kaart geveegd 

kan worden!! voor het meedenken naar een locatie!!  

 

Als je zulk nieuws wilt delen, stuur je niet even een mailtje met de mededeling dat 1 of meerder percelen 
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naar voren kunnen komen in het onderzoek. wees dan mans genoeg en stap op ons af! zodat we een 

gesprek kunnen hebben met elkaar 

 

Wij zijn niet even een stip op deze kaart!! 

 

Ondanks dit staan we open voor een open en eerlijk gesprek 

 

Hartelijke groet, Anne-Jan Walda 

Mede-eigenaar van Camperplaats Lekkum 

Nee. 

Deze aanpak spreekt mij erg aan. 

Ik wens u veel professionele wijsheid toe ! 

Optie andere locatie; 

De locatie op kadastraal perceel nr 17 in de hoek tegen Lekkum aan, Mearsterpaed/Lekkumerweg, lijkt 

mij een zeer geschikte optie. 

Voor de verkeersstromen is dit de beste optie, een meest veilige situatie. 

Past qua bouw in de cultuurhistorie van het dorp. 

Geen archelogische problemen. 

Relatief misschien één van de goepkoopste opties (aankoop, verkeerskundige aanpassingen). 

Weinig bewoners hebben last van deze locatie. 

Dorp ontlast van autoverkeer. 

Ja op 6 en 7 na, heb ik zie overal zie overige neergezet. Op de eerste dag heb ik al een formulier 

ingevuld, en het zou niet fair zijn om op dezelfde naam twee formulieren in te vullen. Echter ik heb nog 

nieuwe informatie ontvangen. Het veldje naast 6, (bedoel ik het veldje rechts van de rechtsestip, dus het 

tweede stukje land wat ongeveer tussen Lekkum en Blitsaerd ligt) is van Baker uwslager uit de Sint 

Jacobstraat. Hij verpacht dit stukje land aan een boer, maar wilt het heel graag verkopen. Vroeger kon 

hij er 950.000 gulden voor krijgen, maar toen was het bouw grond. Nu hebben ze er een agrarische 

bestemming opgezet. Volgens mij kan dit ook weer teruggedraaid worden. Volgens mij zou dit ook een 

ideale locatie zijn omdat de school precies tussen de beide gebieden ligt. Lekkum wordt nou niet echt 

een dorp war gigantisch uitbreidt, maar dat is met Blitsaerd wel. De miedwei laat je zo staan dat alleen 

de desbetreffende boer de sleutel van een paal heeft. Alle scholieren kunnen dan met de fiets naar 

school. Dit komt ten goede va n het milieu, gezondheid etc. Ik zou het fijn vinden als u deze opmerking 

meeneemt bij mijn eerste formulier. 

Vriendelijke groet Jos Felen. 

een mooie nieuwe school, waarbij gelijk aan alle huidige eisen kan worden voldaan, waar genoeg 

ruimte is voor iedereen, zowel leerlingen als bewoners, dat zou prachtig zijn. voor onze huidige generatie 

maar ook voor de toekomstige generatie. hopelijk komen we er gezamenlijk uit en word er een mooi 

plan gemaakt. 

Mag ik wel mee doen als Snakkerbuurder? 

Ik krijg van verschillende mensen tehoren leuk die inspraak maar maak je geen illusie het is allang beslist 

door de gemeente..... 

Denk nog maar even terug aan de woning bouw in de Blitsard... 

Ik denk wat er ook gekozen wordt er altijd onvrede is bij de inwoners van Lekkum. Ik ben zelf voorstander 

van de school in Lekkum en terug naar een kleine dorpsschool is geen optie meer. Dan hebben we over 

een aantal jaar helemaal geen school meer. 

Onze dorpsschool had gewoon nooit zo groot moeten worden! 

Zo'n megaschool past niet in het dorp. Hoort dan buiten het dorp. Op de meest centrale plek. 

Veel wijsheid gewenst! 

Dorpsbewoners denken alleen in eigen belang  

sportveld is al van de gemeente  

Anders krijg je zelfde als in wijns geen feest meer geen kaatsen dan wordt rustig in het dorp de kinderen 

hebben de toekomst 

Moeilijke taak. 

Ik ben benieuwd. Krijgen we ook een kans om voorkeur uit te spreken? Want dat wordt hier niet echt 

duidelijk gevraagd 

Highlight

Highlight

Highlight
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Jammer dat Proloog niet postcodegrens hanteert zoals bv in Amsterdam. Hier wordt van kleine 

gemeenschap een heel groot offer gevraagd. Gaat ook nog eens ten koste van andere alnof niet 

gekleurde basisscholen in stad Leeuwarden. Lasten liggen nu op de kleinste schouders. 

De aspiraties van het schoolbestuur zijn veel te groot voor zo n klein dorp.ze wil meer dan eigenlijk 

mogelijk is.de overlast zal alleen maar toenemen net zolang totdat het tot een uitbarsting komt 

Waarom geen school achter perceel grond achter de dorps tuin van Snakkerburen? 

Of ergens aan Miedwei? Beide locaties zouden prima kunnen  

Verkeer is en blijft issue oversteken Lekkumerweg. 

1. Aanzicht 

Natuurlijk willen we allemaal het liefst dat het aanzicht van het dorp niet wijzigd. En daarom zou je wat 

mij betreft dus voor de bestaande locatie moeten kiezen met de aanpassingen die ik bij locatie 8 hebt 

genoemd. Anderzijds hoor ik dat het aanzicht van het dorp op locaties 3, 4 en 6  en in beperkte mate 5 

wordt aangetast. Dat vind ik nu onzin. Kijkend naar verschillende dorpen veranderd het aanzicht nu 

eenmaal in de loop der jaren. Dat kan je niet tegen houden mag wat mij betreft geen belemmering zijn, 

want dan kan je eigelijk nergens bouwen. Dan blijft de bestaande locatie over. 

 

2. Oversteek. 

Ik lees in de documentatie  en hoor dat een oversteek van de Buorren een probleem is. Voor mij een 

slecht argument, want kinderen vanuit de Blitsaerd moeten sowieso al een oversteek doen (behalve 

eventueel locatie 6). Of wel bij de Burmania boerderij (Lekkumerweg) of de oversteek Canterlandseweg 

bij het einde van het fietspad Kealedykje (Blitsaerd-Canterlandseweg). Door aanbrengen van 

bevoorbeeld zebrapaden en eventueel nog meer remmende obstakels kan er prima een veilige 

oversteek worden gerealiseerd. 

 

3. Archelogische verwachting 

Op basis van de documentatie zie je dat alleen locaties 3, 5 en 6 en westdeel locatie 1 vrij is van 

eventuele archelogische verwachting. Zal wat mij betreft de voorkeur gaan naar deze locaties. 

 

4. Alles valt en staat ook met de omvang, architectuur van het gebouw en de aankleding van de 

gekozen locatie. Ook van eventueel aanzicht. Een gebouw dat past in het dorp of rond het dorp is 

natuurlijk ook cruciaal. Niet een blokkendoos, maar bijvoorbeeld in  de vorm van een boerderij. Iets wat 

past bij het dorp. 

 

5. De locaties die zijn gekozen zijn allemaal qua oppervlakte veel groten dan benodigd. Mijn inziens 

moet indien zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de bewoners. Dus doe het daar waar de 

bewoners het minste last hebben van belemmeringen, zoals privacy en zicht. Dus niet te dicht op de 

bestaande bouw, maar juist ruimtelijk, zodat belangen van bewoners zoveel mogelijk in acht worden 

genomen. 

 

Ik heb geprobeerd om zo objectief mogelijk een mening te geven in deze enquete. Ondanks dat ik 

natuurlijk zelf ook een belang heb. De school is onderdeel van het dorp, maar is helaas het dorp aan het 

ontgroeien of ontgroeid. De school heeft een probleem en dat wordt nu in de schoenen van het dorp 

geschoven. Eigenlijk past een grote school niet in dit dorp, maar toch zullen we er samen uit moeten 

komen. Er moet een goede balans worden gevonden, voor bewoners en school. De bewoners zien denk 

ik gewoon liever een dorpsschool dat een stadsschool. Ik zou graag mee willen praten en denken over 

de locatie, gewoon uitzorg voor mijn medebewoners en van dit mooie dorp en de school. U kunt mij 

altijd vragen per mail.mt.vandergeest@gmail.com 

School combineert al onderwijs met de tûn op snakkerburen, onderzoek uitbreiden met lokatie noord en 

oost van de tûn waarbij een ontsluiting noord van de bonke brug achter langs het strandje redelijk 

eenvoudig is en er geen toename verkeersdrukte is voor het dorp. 

Dit mee wegen in het onderzoek. 

Wens een ieder veel wijsheid toe en hoop dat de PWS een school krijgt welke het verdient zowel voor de 

kinderen als ook voor het dorp :) 

Ik hoop dat welke plek dan ook ze rekening houden met het passend maken van het gebouw aan de 

omgeving (groen gebied, kap dan niet alles maar kijk hoe de school erin past bijvoorkeur! ) 

Geen 

Misschien moeten jullie ook kijken naar wat grond richting Blitsaerd. Aan de rechterkant van optie 6 

onder optie 5. 

Succes 
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Locatie richting blitseard zoeken. Grootste aanwas van kinderen is van buiten de 3 dorpen. 

Ga zo door! en trek jullie niks aan van de oude nukkige mensen uit Lekkum       

Voorkeur van mij gaat uit naar locatie 1,5 of 6. 

Stop het verkeer door de wijk, of probeer het te minimaliseren. En houdt rekening met mensen hun 

uitzicht en de mooie natuurgebieden rondom lekkum. 

Ik vindt dat de overlast voor bewoners ivm verkeer zo klein mogelijk moet zijn en dat veiligheid belangrijk 

is. Daarom gaat mijn voorkeur uit naar optie 4 of 5. Fietspad rechtstreeks naar Blitsaerd en doorgaande 

weg verleggen achter de school langs. 

Wat ik nog wel kwijt wil: misschien dat ik negatief klink. Echter dat is niet zo. Ik vind in de discussie mag je 

wel het gesprek voeren. 

Zelf heb ik geen kinderen die daar op school zitten. Ik woon ook niet tegenover een van de 

gepresenteerde plekken. M.a.w. het staat niet voor mijn uitzicht. Maar ik kom wel op voor de mensen die 

wel een vrij uitzicht hebben.  

 

Ik vind het wel belangrijk dat er een school blijft bestaan in het dorp. Maar wel iets waar iedereen 

tevreden is,  en niet zoals sommige docenten zeiden: daar mag het niet staan want daar moet de grond 

nog gekocht worden, en niemand heeft recht op vrij uitzicht. Dat vind ik persoonlijk geen leuke 

uitspraken. (Wie wind zaait zal storm oogsten) Daarom hoop ik dat het gehele dorp hier een goed en wijs 

besluit in kunnen nemen waarbij eventueel democratisch wordt besloten. (Ik snap dat dat in de 

gemeenteraad gebeurt, maar dan wel op een eerlijke manier) 

Blij dat de intentie is om de school in het dorp te houden, denk dat dit heel goed is voor het dorp. Gaat 

de vergrijzing tegen en trekt jonge gezinnen naar het dorp 

Waarom de school in Lekkum? Bijna geen jonge kinderen in het dorp, overgrote deel komt uit de stad. 

Geen ruimte voor jonge gezinnen in het dorp, dan nog wel bestaansrecht? 

Veel sterkte met de besluitvorming... 

Ik zou graag de school behouden zien voor het dorp en mochten er vragen zijn kunnen jullie mij altijd 

benaderen. Het sentiment onder de jongeren is veelal erg positief en men wil graag een levendig dorp 

houden. 

 

Groeten Johan 

Houdt naast de veiligheid van de kinderen uit Lekkum/Snakkerburen ook rekening met de veiligheid van 

kinderen uit Blitsaerd. Meer dan de helft van de leerlingpopulatie komt hier (straks) vandaan. Nu moeten 

deze kinderen nog de 60-km weg oversteken. Een school aan de Blitsaerd-kant van de weg (4,5,6) zou 

wellicht met een extra fietspad vanuit de wijk ontsloten kunnen worden. Hopelijk gaan er dan ook meer 

mensen vanuit de wijk op de fiets :). 

In de huidige situatie wordt de speeltuin en omgeving als schoolplein gebruikt, 

veelvuldig als voetbalveld met als gevolg dat de ballen steeds op auto's en in tuinen terecht komen. 

Prima om een school in Lekkum te houden. Echter, de meeste kinderen komen niet uit Lekkum. Daarom 

de draaglast verdelen met de omliggende wijken. 

Van mij mag de school op de huidige locatie blijven 

Zonder nieuwbouw voor jonge gezinnen, is een school in Lekkum niet nodig. Ik zou zeggen, rand Lekkum 

zodat de lusten en lasten verdeeld worden over Lekkum, Blitsaerd en Snakkerburen 

 

Houd Lekkum zoveel als mogelijk auto vrij! 

Ik hoop dat het een voorspoedig traject zal worden. Er wordt al zo lang gepraat over nieuwbouw, het 

wordt tijd dat er nu iets gaat gebeuren, dat er knopen doorgehakt worden. 

 

Locatie 1 
Kansen Knelpunten 

Locatie 1 lijkt mij kansloos. Enkele jaren geleden 

heeft de architect van de gemeente, de heer 

Peter Karstkarel, in het dorpshuis een lezing 

gegeven over de toekomst van Lekkum en 

Knelpunten voor deze locatie zijn onder meer de 

smalle wegen hier naar toe en vooral gevaarlijk 

voor de fietsende kinderen en hun ouders. Ook de 

geluidshinder van de vliegbasis is een heel groot 
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Snakkerburen. Deze lezing was georganiseerd door 

het bestuur van de Dorpsbelang voor een volle 

zaal.  

 

De heer Karstkarel was van mening dat de huidige 

ruimte tussen de beide dorpen heel uniek is en dat 

we als dorpen hier heel zuinig op moeten zijn en 

moeten voorkomen dat hier bebouwing komt. De 

aanwezigen waren het hier unaniem over eens. 

nadeel van deze locatie. Door het ontbreken van 

bebouwing in de richting van de vliegbasis is het 

lawaai somtijds oorverdovend. Ramen kunnen dan 

ook niet open gezet worden en de lessen moeten 

worden onderbroken tot het geluid weer voorbij is. 

Goede kans net buiten het dorp en mooi tussen de 

Lekkum en Snakkerburen. 

geen. 

Prachtige lokaatsie. Veel ruimte ook voor het vele verkeer van en naar school. Het beste. 

Lijkt me een zeer geschikte plaats ook qua 

verkeerssituatie. Liggen al wegen, dus scheelt veel. 

ideaal en minder kosten. 

geen. brug hoeft niet, duiker voldoende. 

Dit is de beste optie. Het was bestemmingsplan 

voor woningbouw. Voor het verkeer is dit het beste. 

Measterpaed er in en over Snakkerburen 

bouwedijkje er weer uit, ideaal. 

Hier zie ik weinig knelpunten voor de bouw niet en 

het verkeer niet. U had het over een brug! waarom 

men is in Nederland zo goed in water, er kan best 

een duiker in die sloot. 

Prima, goed bereikbaar. Geen last van eventuele 

overlast. grond reeds in gemeentelijk bezit! 

Geen 

grote kans geen. Kinderen hoeven niet over te steken. 

Mooie ruime locatie bij de Dokkummeree. geen 

Mooie ruimte locatie. Hier zie ik veel 

mogelijkheden. Zowel kinderen van Snakkenburen 

als Lekkum kunnen deze locatie goed bezoeken. 

Op deze locatie kunnen de kinderen de school op 

veel plaatsen bereiken. 

De weg vanaf doorgaande weg is erg smal. Hier 

zal verandering in moeten komen. 

Via het Measterpaed is er een mooie ontsluiting. 

Slecht met 1 bewoner te maken. Direct naast 

woningbouwen eenrichting verkeer invoeren. 

Bewoners aan beide zijden Measterpaed. Maar 

kinderen uit dorpen hoeven niet de drukke 

doorgaande weg over te steken. 

Geen en auto's kunnen gemakkelijk rondrijden gen 

verkeershinder 

Geen 

 
De toegangswegen. Op Mearsterpaed kunnen nu 

twee personenauto's elkaar haast niet passeren. 

Goede plek problemen met parkeren 

Goede ligging, goed bereikbaar. geen 

Mogelijk geen verkeersopstopping met ouders Ontsluiting 

fsdf sdfsdf 

Veel ruimte. * vraag:  Waarom wordt er voor deze locatie  zo'n 

grote oppervlakte gereserveerd? Zelfs het weiland 

tussen fietspad en Dokkummer Ee moet er aan 

geloven????  

* Infrastructuur; Druk verkeer op Maesterpad en 

Oan e Dyk, waar de auto's nu al elkaar nauwelijks 

kunnen passeren.  

* Dit gebied dat vooral door ook zijn waarde heeft 

als landelijk gebied rondom de dorpen en de stad 

wordt aangetast. Er wandelen en fietsen hier veel 

mensen omdat ze nog een stuk vrije natuur ervaren 

van de landerijen, de Dokkummer ee en gezicht 

op Lekkum & Leeuwarder Bos. 

Verkeer blijft grotendeels buiten dorp 

Voldoende ruimte voor school en speelruimte voor 

Aanleggen infrastructuur 

problemen i.v.m. natuur, omwonenden 
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max. 250 kinderen 

In gebied omringt met natuur, kans voor 

ontwikkelen verantwoordelijkheidsgevoel bij 

kinderen inzake omgaan met natuur, milieu, 

omgeving, omwonenden, water . 

GEEN KANSEN!  Gezien dit ons uitzicht betreft!! Daarnaast is het een archeologische gebied. Het 

een toeristisch gebied van Lekkum waar veel 

wordt gewandeld gefietst. En daarnaast het 

verkeer door het dorp moet rijden. 

Geen kansen, het betreft een populaire 

wandelroute. 

Het dorpsaanzicht wordt verpest door een 

schoolgebouw. Er wordt veel gewandeld door 

menigeen en het zonde daar een groot gebouw 

te plaatsen. Tevens niet fijn voor het uitzicht van 

een aantal bewoners. 

Is wel goed bereikbaar met de fiets, maar als de 

kinderen weer met de auto worden gebracht is er 

ook weer veel drukte op die smalle wegen rondom 

Snakkerburen en daardoor ook veel overlast voor 

o.a. wandelaars. 

Een heel mooi stukje rust en natuurgebied voor de 

mens en weidevogels die nu naar de knoppen 

gaat. Veel milieuvervuiling in- en rondom de 

Dokkumer Ee door mogelijk eten- en drinkwaren 

die in de pauzes worden genuttigd. 

Ik wandel altijd graag door dit gebied wat mij en 

veel andere dorpsbewoners veel rust en stilte geeft 

na een lange werkdag. Die rust en stilte is dan 

helaas verleden tijd. 

Mooie ruime locatie voor de school. Verkeer naar school. 

Geen. Langs dit gebied ligt een prachtig, rustig 

wandel- en fietsgebied. Komt hier een school, dan 

verdwijnt de rust en ruimte, wat zonde zou zijn. 

-verstoring van het landschap 

-verstoring van fiets- en wandelgebied 

-onlogische ligging qua bereikbaarheid voor 

personeel en leerlingen 

Geen kansen. Alle verkeer moet dan door Lekkum. Rust en 

uitzicht voor bewoners weg. 

Geen. 

Volgens mij ligt er ook nog een uitspraak van de 

Provincie dat hier niet bebouwd mocht worden 

omdat men niet wil dat de dorpen dichter bij 

elkaar komen. 

In de eerste instantie moet je voor alle punten 

kijken naar: 

Overlast verkeer halen en brengen van de 

kinderen. 

Overlast van het geluid van schreeuwende 

kinderen 

Overlast/uitzicht van een school welke te dicht op 

de bewoning zou komen te staan. 

 

Te dicht bij de woningen, gaat tevens ten koste 

van uitzicht. 

Behoorlijke waarde vermindering van de woningen 

doordat er eventueel een school zou staan. 

Geluidsoverlast van schreeuwende kinderen welke 

helaas niet normaal kunnen communiceren tijdens 

het spelen. 

Indien het aanvoer verkeer over de Bult moet 

geeft dit een grote verkeersoverlast. 

We hebben het over de meest zuidelijke kant. 

Rustige, landelijke omgeving, weinig parkeer en 

verkeer hinder. Leerlingen hebben de ruimte, ze zijn 

zó bij de tuinen van Snakkerburen. Ruimte voor 

slootje springen, poolstok springen, natuurlessen. 

Veilig naar de gymzaal lopen. Geen bebouwing er 

tegenover. Minimale planschade. 

weinig. 

Naast het huis, is een goede plek. Met veel ruimte en een goede ontsluiting voor het verkeer 

Een open ruimte en voor de ouders die de 

kinderen in de auto brengen stroomt dat 

waarschijnlijk goed door. 

Weinig, omdat het buiten de dorpen ligt. 
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Geen. Ik woon hier vlakbij, dus geluidsoverlast. Het is ook 

een heerlijk, rustig wandel gebied voor een kort 

ommetje. Zou verschrikkelijk zonde zijn om er een 

lagere school neer te zetten. 

Het is een groot gebied voor de school, waar de 

school de ruimte heeft. Ook is deze plek goed 

bereikbaar voor zowel de auto, de fiets en lopend. 

Doordat deze plek meer afgelegen van lekkum ligt 

zal dit ook voor veel minder drukte in het dorp 

zorgen. 

Geen. 

Prima,net buiten het dorp.Beter voor het verkeer. Geen 

geen Het zou vlak naast Spiritueel Centrum Pacha 

Mama zijn. Hier worden retraites, yoga, meditatie, 

stilte retraites en andere cursussen gegeven. 

Mensen komen hier juist voor de rust en stilte om 

zichzelf te ontwikkelen ontplooien, een school 

hiernaast zou groepen die dergelijke cursussen 

organiseren weg houden en het zou enorme 

financiële schade aan het centrum toe brengen.  

Daarnaast is Locatie 1  een wandelgebied, waar 

velen voor hun rust een ommetje maken.  

Ook zou het een enorme toevoer aan auto's 

teweeg brengen over een smalle landweg waar 

geen twee auto's elkaar kunnen passeren zonder 

de bermen in te rijden. 

Geen enkele Verkeersoverlast en geluidsoverlast. Cliënten blijven 

weg waardoor financiële schade ontstaat. 

Geen In een stil gebied, zou ik liever een stil gebied laten. 

Ruimtelijk. Geen verkeer. Veilig tav verkeer. Rust en 

ruimte. 

Bereikbaarheid met auto ivm halen en brengen. 

Vlakbij water (EE) en voorkomen dat kinderen 

daarbij in de buurt komen. 

Geen enkele. Enorme verkeersoverlast en geluidsoverlast op 

Mearsterpaed. 

goed locatie 

geen verkeer meer door het dorp 

Snakkerburen tijdens haal en breng moment een 

richtingsverkeer maken 

geen 

Een goede locatie in dit gebied  vinden wij het 

perceel gelegen aan het Mearsterpaed. 

Hierdoor gaat het school-verkeer niet door het 

dorp en niet over de Buorren.  

Pré – Autoverkeer buiten het dorp en de Buorren. 

Pré – Geen oversteek nodig over doorgaande 

weg. 

Pré – Voldoende ruimte. 

Pré – Locatie sluit aan bij de dorpskern. 

Pré – In de toekomst zal eventuele woningbouw 

hier gerealiseerd worden. 

- Particulier grond bezit. 

- Eventuele ruiling van grond met gemeente. 

Goed. Goede bereikbaarheid en verkeersveilig Geen 

Een mooie locatie voor de school, verbinding met 

het dorp, geen oversteek met de Buorren nodig. 

Genoeg ruimte om niet direct tegen de bestaande 

woningen aan te bouwen. Ik zie hier ook kansen 

voor woningen. Ontsluiting kan gecreëerd worden 

aan het Measterspaed. 

archeologische terp die hier ligt kan voor 

vertraging zorgen of afstel. Doordat het bij de 

bestaande bebouwing ligt wellicht diverse 

bezwaarschriften. 

Mooie plek, qua ligging mooi aan de rand van het 

dorp. Goede infra voor fietsers en auto's. Ruimte 

genoeg voor de school en schoolplein . En er is 

de archeologische vondsten. en de grond  die 

aangekocht moet worden. 
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genoeg ruimte, om extra huizen realiseren. Om de 

groeiende gezinnen in Lekkum Miedum en 

Snakkerburen,  te kunnen voorzien van grotere 

woningen, zodat ook de starters in de dorpen 

kunnen blijven wonen, of terug komen. 

Niet aan de mooie dokkumer ee bouwen Niet aan de mooie dokkumer ee bouwen 

Geen Geen 

mooie ruime locatie, aan de rand van het drop.  

kinderen uit Lekkum hoeven niet over te steken. 

voor de kinderen vanuit de Blitsaerd veranderd er 

niet veel.  

wij vinden dit de beste locatie. je houdt de auto's 

buiten het dorp. (is nu behoorlijk druk met 

autoverkeer, dit levert gevaarlijke situaties op. 

optie om knelpunt verkeer op te lossen voor deze 

locatie, een richtingsverkeer maken van 

Snakkerburen tijdens haal en breng momenten. 

net als wat ze nu hebben op het Ieborchpaed 

Rust, ruimte, veel zon (westkant), bestaande 

bouwlocatie (jaren 70 reeds onderzocht en werd 

als voorkeurs locatie aangegeven, zie Kobbeflecht 

Jan2022). 

Goede ontsluiting via Cuperusstrjitte en de Bult. 

Daardoor wijzigt de bestaande verkeerssituatie 

niet. Vanuit Leeuwarden kan gefietst worden via 

Snakkerburen (Oan 'e Dyk en Mearsterpaed). 

Nutsvoorzieningen aanwezig vanuit het dorp. 

Sneu voor de mensen die er nu wonen en vrij 

uitzicht hebben naar de schapen van de 

kinderboerderij. Maar blijkbaar willen we een 

school van 250 kinderen in een dorp van 330 

inwoners. 

Grote impact dus op de bestaande bewoners. 

Kosten door planschade vergoedingen. Mogelijk 

extra gevaar vanwege de Dokkumer Ee in de 

buurt. 

Is toegankelijk 

Kinderen hoeven niet een gevaarlijke weg over 

Niet 

geen kans veel verkeers overlast van ouders die kinderen naar 

school brengen en halen de toegangs weg, via 

mearsterpaed is nu al overbelast door verkeer 

vanaf de woonboten en landbouw verkeer. 

Deze weg wordt herhaaldelijk kapot gereden en 

passerende en hardrijdende auto's veroorzaken 

veel gevaarlijke situaties voor fietsers en 

wandelaars. 

Geen kans. Vele mensen zullen hier op tegen zijn. 

Cuperusstrjitte, De Bult,  De Tromp. Het is nu een 

prachtig gebied van de kinderboerderij.  Aantal 

jaren geleden verkocht door de Gemeente.  Alles 

is prachtig gemaakt en nu daar een Megaschool 

bouwen. Dat willen we niet. 

Dat alle verkeer dan door het dorp moet of erom 

heen. En uiteraard zal het verkeers/geluidsoverlast 

opleveren voor deze mooie buurt. 

Mooi buiten/aan de rand van het dorp, weinig verkeer ¨in¨ het dorp. 

Gemakkelijk bereikbaar en verkeersluwe locatie Geen 

gene -verkeer nog verder woonwijk in   -ontsluiting -

geluidsoverlast -vooral-startende  

  F-35.(zeker voor school) -Peter Karstkarel heeft 

aantal jaren geleden in ons 

  Dorpshuis een presentatie gehouden.Hij vertelde 

o.a.dat het gebied tussen  

  Dokkumer EE en de Tromp open moet 

blijven.Landschappelijk een must- 

  zo waardevol.Deze bebouwing zou een 

verminking betekenen voor het dorp. 

mooie rustige plek, ontlast het dorp van verkeer bereikbaarheid qua autoverkeer is slecht 

Ik heb al een formulier opgestuurd, dus voor de 

eerlijkheid wil ik geen extra formulier invullen, maar 

nog een opmerking maken bij overige. 

Zie boven 
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buiten het dorp, minder verkeersoverlast, meer 

ruimte parkeren 

geen 

 
Verkeershinder Snakkerburen 

veel ruimte Het schitterende uitzicht op de open ruimte naar 

het noorden toe wordt belemmerd. Moeilijk om 

daar alle auto's iedere dag te krijgen. 

Prima locatie veel ruimte voor de kinderen om 

buiten te spelen. 

Kinderen uit het dorp hoeven geen door 

gaandeweg over te steken. 

Ligt wel aan de Dokkumer Ee. 

Fijn buiten het dorp maar toch dichtbij. Parkeren is lastig en veel autoverkeer op een 

smalle weg 

Goede plek alleen hoe komen de auto's daar niet door het dorp want dat geeft nu veel overlast vooral 

door het tsjerkepaed 

Ik denk dat dit een prima locatie is waar voor de 

kinderen heel veel ruimte is en de bewoners van 

het dorp weinig last van zullen ondervinden 

Geen 

Geen kansen. Alle verkeer moet door het dorp. Dit is nu een 

mooie rustige plek in Lekkum en dat is dan voorbij. 

Uitzicht voor aangrenzende bewoners verdwijnt. 

 

Er moet een brug over de sloot komen, wat ook 

niet handig is voor doorgang bootjes. Nu is de 

Dokkumer Ee namelijk gewoon bereikbaar vanuit 

deze sloot. 

Geen Aanvoerwegen veel te smal 

Zeer geschikt Rustig met verkeer 

Alle ruimte om nieuwe school te bouwen Evt toegangs weg, modderpaed 1 richting verkeer 

van maken. 

Ruimte 
 

Weinig kans. De weg erheen is te smal voor veel 

autoverkeer. 

Zie vraag 1. 

 
Toegangswegen. Smalle weggetjes voor verkeer. 

Moet allemaal aangepast. Ook wel gevaarlijk zo 

langs (druk) vaarwater. Plus rustig stukje natuur 

waarvan heel veel wandelaars/dorpsbewoners 

genieten. 

Een rustige plaats aan de achterzijde van het dorp 

is een ideale plaats voor een school.weinig 

verkeersoverlast 

Geen 

Ideale plek voor een school.Rustig en veel plek 

voor de kinderen om te spelen. 

Geen knelpunten. 

Geen 1. Zonde van open blikveld en open structuur. 

2. Dicht bij het water gevaarlijk voor kinderen 

3. Er zijn hier veel vogels en dieren 

4. Kinderen moeten nog steeds de Lekkumerweg 

over (kinderen vanuit Blitsaerd). De Lekkumerweg is 

zeer gevaarlijk kruispunt voor fietsers. 

5. Meer autoverkeer door Snakkerburen omdat 

bewoners dan rondje gaan maken en via 

Bouwedyk dan terug rijden 

Het is een groot gebied wat denk moet worden 

opgesplitst. Wat mij betreft alleen aan de westkant 

of zuidwestkant van de locatie, tenminste als de 

rijroute gaat via Measterpaed of it Anker. Naast de 

woning van voormalige fam. Roben of links van de 

sloot (begin It Anker). Denk dat deze locaties de 

Voor de noordkant en oostkant van de locatie zal 

het verkeer wederom een grote belasting zijn voor 

het dorp, want al het verkeer zal via de Bult of de 

Cuperusstrjitte moeten lopen, want nog steeds kan 

leiden tot onveilige situaties en 

doorstroomproblemen door o.a. gepakeerde 



Locatieonderzoek Professor Wassenberghskoalle te Lekkum 
Ongewijzigde input naar aanleiding van de eerste meedenkavond op 3 februari 2022 

 

 

Gemeente Leeuwarden 

Proloog 

ICSadviseurs 

minste last van verandering van aanzicht voor 

omwonenden. De afstand van bewoners Tromp, 

Bult en Cuperusstrjitte is denk ik voldoende. Levert 

weinig belemmerend zicht op. Aan de noordkant 

en oostkant van de locatie zie ik geen enkel 

voordeel. 

voertuigen. En de gewenste rust in het dorp wordt 

niet opgelost. Er zal een brug moeten komen. En 

de vraag is of de straten zich daarvoor lenen daar 

de woningen dicht op de weg en sloot staan. Ook 

heeft de hele westkant van het dorp last van de 

school en qua geluid en zicht. Geen rust voor 

omwonenden. Denk een zware belasting voor 

omwonenden en het dorp 

 

Als je kijkt naar de locatie en dan het gebied aan 

de Measterpaed en It Anker zal alleen het 

naastliggende locatie last hebben en bewoners 

aan Maesterpaed. Dat is een beperkt aantal. 

Nadeel is ook dat Measterpaed een smalle weg is 

en niet berekend op veel verkeer. Optie is om een 

deel eenrichtingsverkeerd te maken zodat je een 

doorloop krijgt via Measterpaed, Oan n Dyk en 

Bouwedyk. Ander nadeel is dat de eigenaar altijd 

toegang moet hebben om de grond (noordelijke 

en oostelijke kant te kunnen bereiken. 

 

Voor het hele gebied geldt dat het nu een soort 

recreatie gebied is, niet alleen voor dorpsbewoners 

Lekkum en Snakkerburen, maar ook voor andere 

recreanten. Wandelaars en fietsen maken veel 

gebruik en genieten van de rust en de mooie 

omgeving en de dieren die er leven. In deze 

landerijen leven veel ganzen en ook zwanen en 

meerkoeten. Het is een voedergebied voor 

ganzen. 

 

Ook is in dit gebied een archeologische 

verwachting. Als ik mij goed heb laten informeren 

heeft aan deze kant van het dorp de Ee burg 

gestaan. 

Redelijke optie,plaatsing in oostelijk deel, goede 

ontsluiting mogelijk via “de bult , en maesterpaed” 

En mooi centraal gelegen indien er in de toekomst 

nog woningbouw mocht plaatsvinden. 

Geen 

Mooie locatie voor een nieuw sportveld Niet geschikt voor school vanwege de 

infrastructuur 

Ruimtelijk Verkeer door het dorp 

- - 

Genoeg grond om te bouwen, ook voor het 

schoolplein waar de kinderen kunnen spelen in de 

pauze 

Uitzicht verdwijnt voor zowel de bewoners als de 

campergasten . 

Dit lijkt mij niet de juiste plek voor de school. Dit is 

zonde voor de wandel fiets route die heel het jaar 

door gebruikt word. Ook al dit hinder geven aan 

snakkerburen. Omdat dit dan de vaste route word 

van al de auto's die de school aan zal trekken. 

Auto verkeer. Fiets wandel route zonde van het 

aanzicht van lekkum. 

Geen Auto's moeten door het dorp. Extra 

verbindingsweg aanleggen. 

Veel kansen minder verkeer door het dorp heen en 

kinderen hoeven niet de drukke weg over te 

steken 

Geen 

Mooie plek aan het water goed bereikbaar voor 

zowel auto's als fietsers. Lekkumere Kinderen 

Wellicht te dichtbij het water, mischien gevaarlijk 

voor kinderen die alleen langs het water moeten 

fietsen 
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hoeven geen weg over te stekken, auto's kunnen 

mooi een rondje rijden.  
Toegangswegen naar gebied zijn smal, 

tweerichtingsverkeer alsnog onmogelijk. Verkeer 

moet alsnog door of lekkum heen of langs het 

smalle pad de zuidkant 

 

Ommetje lekkum wat veel en vaak gemaakt wordt 

langs de EE zal niet meer de natuurlijke uitstraling 

hebben die hem nu zo mooi maakt 

Geen, open gebied zo laten Verkeer doorstroming, alles moet door het dorp. 

Fietsen lopers auto's alles over smalle wegen veel 

te gevaarlijk. 

Geen Infrastructuur en open gebied tussen Snakkerburen 

en Lekkum wordt aangetast 

Het enige voordeel is dat het meest zuidelijke 

stipje, dat daarvoor er geen weg gemaakt hoeft te 

worden. Het is een smalle weg, dus iedereen kan 

eenrichting rijden 

Doordat de weg smal is, is het voor de fietsbrug 

een gevaarlijke situatie omdat er waarschijnlijk dan 

ook 400 auto's die dag langskomen om ook hun 

kroost bij school af te zetten. De weg zal hier extra 

onder lijden.  

 

De twee noordelijkste plekjes is ook geen 

aanrader, het verstoort de uitzicht van die mensen, 

plus waar moeten alle auto's dan gaan keren. Zij 

moeten allemaal door het dorp 

Deze locaties vindt ik vooral de meest zuidelijke 

bolletje geschikt, aangezien je bij de andere 

locatie nog steeds allemaal door het dorp moet. 

Zie hierboven 

Geen Geen ontsluiting op wegennet 

Redelijk, Water van de Ee; 

 
Veel weerstand. Afbraak van een mooi stukje 

natuur en veel gebruikte wandelroute. 

Ruimte, toegankelijk vanuit meerdere kanten, 

weinig overlast buurt en mogelijk om huizen bij te 

bouwen 

Toegangswegen zijn nu te smal 

ruimte bereikbaarheid, verkeershinder 

 
Zicht locatie voor bewoners, verkeersoverlast in het 

dorp. druk fiets- en wandelpad langs de Dokkumer 

ee. de huidige locatie geeft nu al veel overlast. 

Geen Nadeel natuurlijke/ dorpsomgeving 

Klein Archeologisch en vrije ruimte welke het nu geeft 

Helemaal ten zuiden van dit gebied zou een optie 

kunnen zijn. Hier is een weg welke toegang tot de 

school makkelijker zou maken. En niet direct aan 

woningen. 

De posities welke nu in het plan zijn meegenomen 

staan dicht tegen de woningen aan. En wanneer 

er gekozen zou worden om toegang via de 

cuperusstrjitte te maken, betekend dit voor de 

auto vrije straat die het nu is (alleen 

bestemmingsverkeer), een hele grote verandering 

voor de buurtschap. Ook is in het centrum van de 

straat een speeltuin voor de jongste kinderen uit 

het dorp. Wanneer er meer verkeerd komt door de 

straat heeft dit een enorm negatief effect voor de 

jonge kinderen die er nu wonen en spelen. 

Momenteel lopen we er tegen aan dat er te veel 

auto verkeer door het dorp gaat.  

 

Er is in de straten waar nu het autoverkeer langs 
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moet en waar ook de kinderen langs lopen naar 

huis en school geen voorziening voor voetgangers. 

Je deelt als voetganger de weg met al het andere 

verkeerd. Zeker niet veilig voor jonge kinderen. 

Prachtige locatie dichtbij Snakkerburen, waar ook 

de Tún is en wat een educatief onderdeel van de 

school is. Bovendien is er een mooie doorgaande 

route voor auto's en ontlast dit het dorp van 

verkeer. De locatie past ook bij de visie van de 

school, gezien de ruimte, het water. 

Ik zie mogelijk wel overlast voor de locatie van de 

camperplaats... En de jeugd uit Blitsaerd moet 

alsnog de weg oversteken waar dan eigenlijk geen 

30 km weg van gemaakt kan worden. 
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Locatie 2 
Kansen Knelpunten 

Lijkt mij kansloos gezien de smalle wegen hier naar 

toe. 

Ook voor deze locatie gelden de bezwaren van 

de geluidshinder door de vliegbasis.  
Het prachtige uitzicht over de Dokkumer Ee 

verdwijnt. 

geen optie. Dit is de ijsbaan. 

Geen goede locatie. Blijft er dan ook nog te spelen voor andere kinderen van het dorp??? 

Kerk moet vrij uitzicht houden. dus GEEN kans. Moeten wel met 3/4 eigenaren om tafel die 

eigenaar van de percelen zijn. en archeologische 

opgravingen. 

Geen optie Verkeer en archeologische opgravingen. 

Goede plek moeilijk te bereiken 

grote kans. Ik zie geen knelpunten. Kinderen hoeven de weg 

niet over te steken. 

n.v.t. n.v.t. 

Locatie is ruim genoeg. Het verkeer moet door het hele dorp. Er al veel 

parkeerruimte moeten komen. 

Geen Ontsluiting door dorp. Verlies ijsbaan. Weerstand 

bewoners. 

geen een koude hoek, schaduw van de kerk 

goed, veel ruimte geen 

geen Al het autoverkeer wordt door het gehele dorp 

gestuurd op deze wijze. En wachtende ouders 

zetten alle straten dicht. 

Dicht in het dorp Infrastructuur; verkeer door het dorp 

geen dicht bij bewoning 

mogelijk overlast voor omwonenden 

al het verkeer dient door dorp te rijden 

nabij ijsbaan 

aanleg toegangsweg, infrastructuur 

geen ontlasting dorp 

Dit gebied is van een particulier. Het verkeer door het dorp moet rijden. 

Geen kansen Verkeerstechnisch niet handig. Bovendien is het in 

handen van een particulier. 

Geen een hele onlogische plek wat mij betreft. Het halen en brengen van de kinderen en de 

drukte die dat met zich mee brengt voor de 

omwonende in dat gebied. 

Geen. -enorme overlast voor de bewoners van de Terp en 

het Tsjerkepaed 

-wat gaat er met de ijsbaan gebeuren?... 

Geen kansen. Alle verkeer door Lekkum. Nu niet goed bereikbaar 

dus aanleg nieuwe wegen. Bewoners daar willen 

dit helemaal niet. 

Nee Te grote toename van verkeer welke door het 

dorp moet rijden. 

GEEN Vele, o.a. historische omgeving, veel 

verkeershinder, "weggestopt" midden in het dorp. 

Geen 
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Weer een open ruimte Waarschijnlijk met de auto niet heel handig. 

Opzich een goeie kans. Beetje beschut in het dorp. Neen. 

Geen. De locatie is slecht bereikbaar voor verkeer en als 

het bereikbaar gemaakt wordt voor verkeer zal het 

heel erg druk worden in het dorp. 

Weinig Verkeers drukte 

Het zit mooi boven het dorp vlakbij de kerk en het 

speeltuintje 

ik weet niet of het land wat daar ligt en waar de 

school specifiek komt bij die boerderij hoort, lijkt me 

geen optie om dat te onteigenen 

Redelijk  kans. Mogelijk overlast voor het dorp 

Beschut in het dorp Geen 

Ruimte. Meer weggestopt in / van het dorp. 

Betere kans Mogelijk te belastend voor het dorp. 

goed locatie verkeer moet door het dorp 

Pré – Geen oversteek nodig over doorgaande 

weg. 

Pré – Voldoende ruimte. 

Pré – Locatie sluit aan bij de dorpskern. 

- Particulier grond bezit. 

- Veel autoverkeer door het dorp en over de 

drukke Buorren. 

Weinig tot niets Slecht bereikbaar 

geen kans voor de bouw van de nieuwe school Er moet veel verkeer door het dorp. Er werd 

gesproken over de verplaatsing van de IJsbaan, 

dus een nieuwe locatie. Meerdere partijen die 

benaderd moeten worden voor grond aankoop. 

Meer lawaai overlast van de vliegbasis, dicht bij de 

vliegroute stijgen en dalen. Aanzicht van de Kerk 

moet bouw vrij blijven. Verkeer is niet gewenst in 

het smallere deel van Lekkum. 

Geen. De grond moet aangekocht worden. Er is geen 

infrastructuur, dus die zal aangelegd moeten, 

stroom water, (gas). Asfalt wegen, bruggen om 

over het water heen te komen. Al met al zal dit de 

duurste locatie worden denk ik. 

De eigenaar van deze grond weet nergens van. 

Wat is dit voor onderzoek. 

De eigenaar van deze grond weet nergens van. 

Wat is dit voor onderzoek 

Geen. Verkeer door het dorp. 

mooie ruime locatie. verkeer door het dorp 

Veel ruimte, weinig tot geen impact op de 

bestaande bewoners. Goed te ontsluiten voor 

verkeer, ’s winters ideaal om de ijsbaan erbij te 

betrekken. Erg goed te ontsluiten via perceel 218 

en 219 (zie perceelloep.nl). Wellicht samenwerken 

met de boerderij in die bocht om ook 

natuuronderwijs te geven. Kinderen hoeven daar 

de weg niet over te steken. 

Autoverkeer moet nog steeds vanuit Blitsaerd door 

heel Lekkum rijden. Echter geen wijziging t.o.v. 

huidige situatie. 

Geen kans Ligt minder centraal 

goede kans, verkeer gaat dan buiten dorp om is 

wel gunstig en fietsers via fietspad hoeven geen 

oversteek. 

locatie ook tegen lawaai overlast zeker als er nog 

groei van leerlingen komt. 

geen 
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parkeren van auto's komt dan ook niet ten laste 

van dorp. 

Geen kans. Dat alle verkeer dan daarheen moet. Is niet 

centraal genoeg.  
Vele verkeer moet door het dorp. 

Ruime plek, dorp zal er weinig hinder van hebben Bereikbaarheid iets minder vergeleken met overige 

locaties. 

zijn er zeker -ontsluiting 

geen veel verkeer door het dorp over de Buorren 

Zie overige Zie overige 

buiten het dorp, meer parkeergelegenheid, minder 

verkeer 

geen 

veel ruimte dagelijkse verkeersstroom daar heen te krijgen 

Prima locatie veel ruimte voor de kinderen om 

buiten te spelen. 

Kinderen uit het dorp hoeven geen door 

gaandeweg over te steken. 

De toekomstige school belemmerd onomwonden 

niet hun uitzicht. 

Ligt wel dicht bij de Dokkumer Ee. 

Grote locatie met kans op fijn buitenspeel gebied Alsnog veel verkeer door het dorp heen 

Ook dat is wel een goede plek maarbereikbaar hoe 

Ook hier veel ruimte en qua uitz Qua verkeer een slechte optie kleine straat en 

weinig ruimte om te manoeuvreren . 

Geen kansen. Alle verkeer moet door Lekkum. En er moeten 

nieuwe wegen aangelegd worden om de school 

dan te bereiken. Geen handige locatie. 

Geen Verkeer door smalle dorpsstraat 

Geen agrarisch gebied afblijven Agrarisch gebied afblijven 

Mooi ruim gebied 
 

Ruimte Moeilijk bereikbaar 

Landschappelijk niet interessant. Zicht vanaf de Ee naar Lekkum en de kerk wordt er 

niet mooier op. 

Meer deel van het dorp dan locatie 1. Opnieuw: dichtbij druk vaarwater en ontsluiting 

wordt lastig. 

Geen kansen Geeft enorm veel verkeersoverlast door veel te 

smalle straat 

Geen kans. Verkeersoverlast. Door die smalle straatjes. 

Idem 1 Idem 1 

Zou een prima locatie kunnen zijn. Weinig last voor 

dorpsbewoners, lijkt mij. Aanzicht van het dorp 

wordt vanaf zichtposities weinig aangetast. Qua 

verkeer goed bereikbaar 

Ik zie weinig nadelen als de afstand tot de 

boerderij (zo dicht mogelijk tegen Ee bouwen) 

wordt gewaarborgd en aankleding zorgt voor 

demping van geluid. 

Heeft voor mij geen voorkeur. Sluit niet echt aan bij dorp, en lastige ontsluiting. 

Geen Omdat je met auto's door het hele dorp moet 

Mooi groot stuk en geen oversteken nodig 

doorgaande weg 

Ijsbaan verplaatsen? Is dat te doen? 

- - 
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Genoeg ruimte Verkeer kan moeilijk door de straat (krap), auto's 

kunnen elkaar niet passeren. 

Mooie ruime plek aan het einde van lekkum. Nabij 

water en uitzicht voor de school. Wat past bij de 

visie 

Verkeers hinder langs het hele dorp. 

Moeilijk te berijken. Het geeft hinder aan de 

wandelroute richting wyns. 

Geen Auto's moeten door het dorp. Onveilige situatie. 

Geen, slecht bereikbaar en veel drukte door het 

dorps 

De ijsbaan en vrije uitzicht kerk 

Mooi ruim gebied Lastig te bereiken 

Plek waar zo min mogelijk mensen waarschijnlijk 

last hebben van de nieuwe school vanwege het 

minst aantal aangrenzende huizen 

Verkeer moet alsnog door lekkum rijden 

Geen Verkeer door het dorp 

Geen Infrastructuur 

Geen Auto moeilijk keren, moeten allemaal 4 keer door 

het dorp. Passeerstrokken zullen voor file zorgen. 

Door het vele verkeer kunnen hulpvoertuigen 

moeilijker daar passeren 

Fietsers en voetgangers hoeven de weg niet over Lastig toegankelijk en drukte blijft langs het dorp 

gaan, grootste deel van de leerlingen komt toch 

uit zuidelijke richting 

Geen Geen aansluiting op bestaande wegen 

Geen kans. Teveel druk voor het dorp aangaande vervoer... 

 
Afbraak van unieke voorziening: de ijsbaan. 

Ruimte Door het dorp, omweg voor Blitsaert, veel 

aanpassingen naast bouw school 

ruimte bereikbaarheid, minder aantrekkelijk voor 

bewoners van Leeuwarden aan de noordkant van 

Lekkum  
Verkeers drukte in het dorp 

Zie vorige Zie vorige 

klein Te veel haken en ogen zoals weergegeven in de 

presentatie 

Mooie vrije plek voor de school. 

En verkeer hoeft niet door de straten van lekkum. 

Veiliger voor fietsers en voetgangers die naar 

school komen. 

Verkeer moet dan ook echt buiten het dorp 

worden gehouden. 

De kans is dat deze locatie buiten het dorp ligt, 

dichtbij water en weilanden. 

Toeleiding verkeer zie ik hier niet zo. 
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Locatie 3 
Kansen Knelpunten 

 
Lijkt mij te ver verwijderd van Blitsaerd. De vele 

kinderen die daar vandaan komen moeten te veel 

door de bebouwde van Lekkum naar de school. 

Wel een kans. Andere kant van de weg, dus oversteken. 

Geen kansen. te dicht aan de weg, gevaarlijk. 

Geen. beter van niet. Veel verkeersoverlast voor het dorp. Daags 150 - 200 

auto's. 30 km weg. Wordt erg hard gereden gem. 50 

- 70 km. 

Dit zou een optie zijn, maar liever van niet. Het wordt een school met 200 tot 250 kinderen. Dus 

150 tot 200 auto's over de doorlopende straat 2x 

daags. Dit is 30km maar er wordt gemiddeld 50 tot 

70 gereden.  
Alle lokaties ten oosten van de snelweg (buorren) 

zijn levensgevaarlijk om dan een basisschool te 

stichten. 

geen kans Kinderen moeten de weg over. 

ook geen bijzondere plek! De Buorren wordt dan een racebaan! 

Ruimte is er voldoende. Ik zie hele grote opstoppingen op de doorgaande 

weg. Bewoners zullen er niet blij mee zijn.   

  

Weinig. weerstand bewoners. Oversteken van doorgaande 

weg. 

geen idee! 
 

goed klein, druk met verkeer 

geen Al het autoverkeer wordt door het gehele dorp 

gestuurd op deze wijze. En wachtende ouders 

zetten alle straten dicht. + 

Ruimte. 

Aan de Buorren, dus niet meer de kleine straatjes 

van het dorp in. 

Uitzicht van de buurtbewoners. 

geen dicht bij bewoning 

mogelijk overlast voor omwonenden 

in het zicht van bewoners  ''Buorren'' 

al het verkeer dient door dorp te rijden 

aanleg infrastructuur, parkeerplaats 

geen ontlasting dorp 

Als er toch een school moet komen zou dit een 

geschikte locatie zijn ivm ruimte, daarnaast kan er 

een doorijpad worden gecreëerd zodat het 

verkeer weer weg kan rijden. 

Ook hier rijd het vereer langs het dorp 

Dit zou op zich een locatie kunnen zijn. Geen 

Met de fiets goed bereikbaar, met de auto lijkt 

me dat een gevaarlijk knelpunt met het andere 

autoverkeer in de ochtendspits. 

Het mede wegverkeer van andere automobilisten 

een gevaarlijke situatie in de bocht omdat er best 

hard gereden word. 

Parkeergelegenheid, tussendoor verbinding met Blitseard, hoeft dorpen niet in. 

Geen De plannen voor een school voor minimaal 250 

leerlingen passen niet binnen een (klein) dorp als 
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Lekkum. Nieuwbouw is sowieso geen optie, op geen 

enkele plek in Lekkum. Het dorp is te klein voor zo'n 

grote school. 

Geen kansen. Alle verkeer vanuit Leeuwarden moet door Lekkum. 

Uitzicht verdwijnt. 

Nee. Ook bij deze locatie veel verkeershinder door het 

dorp, meeste kinderen komen vanuit de richting 

Leeuwarden. 

Zou een optie kunnen zijn, zo ver mogelijk achterin 

naar het oosten. 

Kinderen die op de fiets komen , moeten over een 

drukke weg. 

En het ruimtelijk zicht voor de bewoners aan de 

Buorren wordt weggenomen. 

Geen 
 

Mooi centraal langs een hoofdweg. Handig voor 

de ouders. 

Opzich niet. 

Geen Het uitzicht voor de bewoners van de buorren is 

weg en het zal druk worden met het verkeer in het 

dorp en op de buorren. 

Weinig Verkeersdrukte 

Lijkt me een goeie optie, langs de doorgaande 

weg, er is genoeg ruimte, het is geen wandel 

gebied. Ook is het niet pal naast een boerderij of 

woning. 

geen 

Hele goede plek. Uitstekend! Geen 

Centraal langs hoodweg geen 

Beter dan 2. Je kan daar iets creëren. Ook met 

verkeer / auto's. Hoeven dan niet door het dorp. 

Kaal. Afgezonderd van het dorp. Minder connectie 

met het dorp. 

Uitstekende lokatie Geen 

niet geschikt aan de verkkerde kant van de weg 

- Slechte locatie. 

- Hier geen school!! 

- Veel autoverkeer en aansluiting via de drukke 

Buorren. 

- Oversteek drukke doorgaande weg. 

- Locatie sluit niet aan bij de dorpskern. 

- Bouwen in dit open landschap niet wenselijk i.v.m. 

een bufferzone van een  open gebied  tussen  

Lekkum en de Blitsaerd, volgens plan Bouwen 

“Tusken Moark en Ie”. 

Weinig tot niets. Verkeersonveilig  

Drukke weg met veel sluipverkeer uit de Trynwalden 

en veel landbouwverkeer. 

lijkt mij niet een geschikte locatie verkeer moet door het dorp, fietsers moeten 

oversteken. Misschien oplossen door een Ovonde, 

werkt wel verkeersremmend. Te dicht bij de 

doorgaande weg. 

Vrij klein. Aanzicht van het dorp haal je weg. Grond moet 

aangekocht worden. 

Ongeveer 10% van de leerlingen komt uit Lekkum. 

Bouw de school maar in Leeuwarden 

Ongeveer 10% van de leerlingen komt uit Lekkum. 

Bouw de school maar in Leeuwarden 

Geen. Verkeerproblemen. 

ruimte voldoende 

bekend dat een aantal bewoners er geen 

probleem mee hebben over het bouwen van de 

school daar 

alle verkeer door het dorp. 

kinderen vanuit het dorp moeten oversteken. met 

de verkeersdrukte is dit gevaarlijk. 
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Idem aan locatie 2: Veel ruimte, erg goed te 

ontsluiten voor verkeer, ’s winters ideaal om de 

ijsbaan erbij te betrekken. Wellicht samenwerken 

met de boerderij in die bocht om ook 

natuuronderwijs te geven. 

Grote impact op de bestaande bewoners. Grote 

kosten door planschade vergoedingen. Kinderen 

moeten de doorgaande weg oversteken met alle 

gevaar van dien. 

Geen kans Kinderen moeten een drukke weg oversteken 

goede locatie oversteek kinderen. 

Geen kans. Ook hier moet dan alle verkeer dan door het dorp 

als het een megaschool moet worden. Deze 

megaschool past hier niet.  
Vele verkeer moet door het dorp 

Goede plek, bereikbaar Uitzicht van de dorpsbewoners die aan deze rand 

van het dorp wonen, wordt belemmerd. 

Doorgaande weg naar Wijns loopt hier, dat kan 

gevaarlijk zijn. 

zijn er zeker zijn er niet 

geen veel verkeer over de Buorren en lastig oversteken 

voor de fietsers 

Zie overige Zie overige 

buiten het dorp, meer parkeergelegenheid, 

minder verkeer in dorp 

geen 

veel ruimte, verkeersstroom is daar te hanteren 

Slechte locatie, wordt er weer een weiland 

opgeofferd voor stenen. 

Waardeverminderingen van de huizen die op de 

Buorren staan. 

Argologisch onderzoek zal er eerst plaats moeten 

vinden. 

Kinderen uit het dorp moeten de doorgaande weg 

oversteken.  

School hóórt in het dorp en niet aan de rand van 

het dorp. 

Argologisch onderzoek zal er eerst plaats moeten 

vinden. 

.. Uitzicht voor bewoners 

Dit is de  beste locatie overlast van verkeer is voor het oude dorp minimaal 

Dit is een prima locatie qua ruimte en 

infrastructuur 

Jammer dat het ver van het water afzit en speeltuin 

ook moeilijker te bereiken is. 

Geen kansen. Voor de aangrenzende bewoners verdwijnt het 

uitzicht. Meer overlast van verkeer. 

Mooi voor verkeer, Blitsaerders kunnen ook op de 

fiets buitenom 

Blitsaerders twee keer oversteken als ze op de fiets 

komen en ik vind het een smet op het open gebied 

wat het nu is 

Geen agrarisch gebied afblijven Agrarisch gebied afblijven 

Uitzichtbederving Uitzichtbederving 

Ruimte 
 

Redelijke kans Landschappelijk gezien, geen mooie plek. 

Dichtbij dorp. Verkeersstromen beter te faciliteren. 

Iets meer richting Blitsaerd waar ook veel 

leerlingen vandaan (gaan) komen. 

Oversteek vanuit dorp nodig. Zebra's dus. En 

rotonde?? Geen hoogbouw vanwege landelijk 

karakter. Geldt voor alle locaties trouwens 

Geen kansen Geeft veel verkeersoverlast samen met het 

forensenverkeer wat hier dagelijks langskomt 

Geen kans. Veel verkeersoverlast,samen met forensenverkeer. 

1. Makkelijk te benaderen voor kinderen vanuit 

Blitsaerd 

1. Aantasting van open ruimte 

2. Bewoners kijken dan tegen school aan. 
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Goed bereikbaar aan de weg. Goede 

doorstroming dus. Alle ruimte. Verkeers- en 

parkeerproblemen in het dorp worden opgelost. 

Geen acheologische verwachting 

Zicht omwonenden 

Goed, maar minder dan optie 4 Kinderen moeten een vrij drukke weg oversteken 

Geen Te ver het dorp in zodat al het verkeer eerst door het 

dorp moet 

Autoverkeer buiten dorp, mooie ruimte en alleen 

bestemmingsplan wijzing nodig geen overig 

onderzoeken. 

Oversteek doorgaande weg 

- - 

Groot gebied om te bouwen. Uitzicht bewoners aan doorlopende weg verdwijnt, 

oversteek fietsers is gevaarlijk auto's rijden daar 

harder dan de toegestaan kilometers 

Mooie hoek. 2 kanten te berijken ook uit blitsaerd 

met de fiets dan. 

Auto's langs het gehele dorp. 

Prima kansen Geen 

Goed bereikbaar alleen ontneem je veel mensen 

hun uitzicht 

Verkeer door Lekkum staat los van het dorp 

Mooi plek dichtbij het dorp goed bereikbaar Kinderen moeten de weg oversteken 

Gelegen aan de hoofdweg, tweerichtingsverkeer 

mogelijk. 

 

Weinig verkeer in dorp lekkum zelf 

Geen 

Geen Open ruimte, mooi zo laten 

Geen Gevaarlijke oversteekplek voor de kinderen 

Geen kansen Zelfde als bij 2. Verkeer moet door het dorp, kunnen 

moeilijk keren, dus geeft vele opstoppingen 

Mooie ruimte locatie Voelt meer solitaire 

Prima, prima aansluiting op doorgaande weg. 

genoeg ruimte 

Geen 

Geen kans. Idem 2 

Ruimte, goede toegang Past niet in dorpsbeeld, voor woningen bewoners 

ruimte, aan de doorgaande weg Ook hier: ik zou niet te ver naar het noorden gaan, 

dan haken potentiele ouders uit leeuwarden 

wellicht sneller af 

Het verkeer blijft uit dorp en er is ruimte voor bouw. 

Geen 
 

Redelijk Verkopers en bewoners Buorren 

Voldoende ruimte voor een school. En weinig 

woningen rondom. 

Oversteek doorgaande weg binnen bebouwde 

kom.  

Er moeten dan betere afremmende voorzieningen 

en oversteek voorziening komen. 

Mooie locatie ook, vlakbij de sportvelden. Wel 

moeten zowel kinderen uit Wyns/Bartlehiem en 

Blitsaerd de weg oversteken. hier kan dan een 30 

km zone van gemaakt worden. 

Toeleiding verkeer 
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Locatie 4 
Kansen Knelpunten 

Lijkt mij een goed alternatief mits het niet te dicht bij de huidige bebouwing komt, zodat de bewoners 

aan de Buorren er geen hinder van ondervinden. Het voordeel van deze locatie is dat de kinderen 

tijdens de schooluren hier gemakkelijk kunnen komen om gymnastiek te krijgen zoals het nu ook reeds 

gebeurt. Ook tijdens de voorschoolse en naschoolse tijden kan hier gebruik van worden gemaakt. 

Wel een kans. kinderen moeten oversteken. 

Misschien ook het verkeer te dicht aan de weg. 

Geen! Het zijn archeologische stukken grond. (terp) Ook verkeersoverlast. en onderzoeken! 

archeologisch en een gebouw omhoog niet. (terp) 

Helemaal niet geologisch opgravingen terp opgravingen. School: 8 mtr hoog wil ik liever niet 

voor mijn deur op vijftig meter afstand. Laat een 

claim opstellen voor waardevermindering van mijn 

huis. Als iemand in de Blitsaard al klaagt op een 

kilometer afstand dan hebben wij alle recht van 

klagen + verkeersiovraag 3.  
Alle lokaties ten oosten van de snelweg (buorren) 

zijn levensgevaarlijk om dan een basisschool te 

stichten. 

geen kans. Kinderen moeten drukke weg oversteken. 

Ook geen geschikte locatie. Ook hier een racebaan en geen 

parkeermogelijkheden! 

Ruime locatie. Zijn mogelijkheden. Ik zie ook hier het vast lopen van het verkeer. 

Weinig Weerstand bewoners. oversteken doorgaande 

weg. 

Is dat aan de kant naar de weg naar Miedum Tegenover de boerderij van Jensma 

Geen te druk met verkeer. Uitzicht 

geen al het autoverkeer wordt door het gehele dorp 

gestuurd op deze wijze. En wachtende ouders 

zetten alle straten dicht. 

Ruimte. 

Aan de Buorren, dus niet meer de kleine straatjes 

van het dorp in. 

Uitzicht van de buurtbewoners 

geen dicht bij bewoning 

mogelijk overlast voor omwonenden 

in het zicht van bewoners  ''Buorren'' 

al het verkeer dient door dorp te rijden 

aanleg infrastructuur, parkeerplaats 

geen ontlasting dorp 

oversteek weg noodzakelijk, veilige 

oversteekplaats nodig voor ouders/ kinderen 

Idem als locatie 3. 

Als er toch een school moet komen zou dit een 

geschikte locatie zijn ivm ruimte, daarnaast kan er 

een doorijpad worden gecreëerd zodat het 

verkeer weer weg kan rijden. 

Het verkeer dat langs het dorp moet rijden 

Zou een plek kunnen zijn Geen 

Is met de fiets en auto denk ik wel goed bereikbaar 

en op zich een mooie plek voor alle kinderen uit 

het gehele gebied en niet zoveel drukte in het 

dorp zelf. 

Het uitzicht voor de bewoners van de Buorren komt 

wel in het gedrang, maar als de school verder in 

het weiland word geplaatst is daar misschien mee 

te leven?! 

Parkeergelegenheid, tussendoor verbinding met Blitseard, hoeft dorpen niet in en de combinatie met de 

sportvelden. 
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Geen Zie mijn reactie bij locatie 3 

Geen kansen. Uitzicht verdwijnt. Verkeer door Lekkum. 

Nee Ook bij deze locatie veel verkeershinder door het 

dorp, meeste kinderen komen vanuit de richting 

Leeuwarden. 

Zie opmerkingen locatie 3. Zie opmerkingen locatie 3. Hier kan voor de 

bewoners aan de Buorren nog meer sprake zijn 

van planschade. 

Geen 
 

Zelfde als 3 ongeveer. Langs een weg is opzich handig. 

Geen Het uitzicht voor de bewoners van de buorren is 

weg en het zal al heel erg druk worden qua 

verkeer in het dorp en op de buorren. Dit zeker 

omdat dit precies het gebied is dat precies in het 

midden van het oosten van het dorp ligt. 

Geen. Te druk met verkeer. Het verkeer,uitzicht voor de bewoners. 

Lijkt me ook een goeie optie, centraal langs de 

doorgaande weg, geen wandelgebied, mooi aan 

de rand van het dorp. 

geen 

Hele goede plek. Uitstekend Geen 

Centraal langs hoofdweg Geen 

Zelfde als bij 3. Ruimte. In tegenstelling tot 3 

behoort deze locatie meer bij / in het dorp. Niet 

afgezonderd. 

Geen. 

Uitstekende locatie Geen 

geen geschikte locatie verkeerde kant van de weg 

archeologisch, vroeger terp geweest. 

druk stukje weg met uitgang sportveld, 

Cuperusstjitte en de hoofdweg Lekkum wat daar 

samen komt 

- Slechte locatie. 

- Hier geen school!! 

- Veel autoverkeer en aansluiting aan de drukke 

Buorren. 

- Oversteek drukke doorgaande weg. 

- Locatie sluit niet aan bij de dorpskern. 

- Bouwen in dit open landschap niet wenselijk i.v.m. 

een bufferzone van een open gebied  tussen 

Lekkum en de Blitsaerd, volgens plan Bouwen 

“Tusken Moark en Ie”. 

Niets Verkeersonveilig. 

Drukke weg met veel sluipverkeer uit de 

Trynwalden en veel landbouwverkeer. 

Beschermd gebied ivm terp. 

De locatie is wel gelegen bij het sportveld, de 

school kan dit dan makkelijker gebruiken. voor mij 

geen voorkeur. 

dicht aan de drukke weg. fietsers moeten 

oversteken. Er is gesproken over een 

archeologische terp, kan voor vertraging zorgen. 

bezwaren van de omwonenden. 

Positief, mooie plek genoeg ruimte, sportveld 

ernaast. Infra is ook goed door dat de hoofdweg 

er langs loopt. 

Grond moet aangekocht worden, word voor de 

buorren gebouwd, wat mensen niet fijn zullen 

vinden. 

Ongeveer 10% van de leerlingen komt uit Lekkum. 

Bouw de school maar in Leeuwarden 

Ongeveer 10% van de leerlingen komt uit Lekkum. 

Bouw de school maar in Leeuwarden 
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Geen. Verkeersproblemen. 

geen kinderen van Lekkum, Leeuwarden en Wyns (en 

overige dorpen ) oversteken, gevaarlijk kruispunt 

verkeer van 3 verschillende kanten. 

archeologisch onderzoek nodig, ligt oude terp. 

Idem aan locatie 2: Veel ruimte, erg goed te 

ontsluiten voor verkeer, ’s winters ideaal om de 

ijsbaan erbij te betrekken. 

Grote impact op de bestaande bewoners. Grote 

kosten door planschade vergoedingen. Kinderen 

moeten de doorgaande weg oversteken met alle 

gevaar van dien. 

Geen kans Kinderen moeten een drukke weg oversteken 

redelijk,centraal gelegen overlast parkerende auto's en oversteek kinderen 

Geen kans. Ook dit is niet fijn voor de bewoners daar.  Ook hier 

moet dan alle verkeer door het dorp.  
Vele verkeer moet door het dorp. 

Ruimte, goed bereikbaar. Uitzicht van de bewoners aan deze rand van het 

dorp wordt belemmerd. Doorgaande weg naar 

Wijns kan te druk zijn. 

-achterste stuk grenst aan sportveld 

-ontsluiting makkelijk 

gene 

geen ook nog veel verkeer op de Buorren in het dorp, en 

lastige oversteek voor de fietsers 

Zie overige Zie overige 

buiten het dorp, minder verkeer in dorp, meer 

parkeergelegenheid 

geen 

Mooi dicht bij het dorp het uitzicht van veel mensen wordt belemmerd 

Slechte locatie, wordt er weer een weiland 

opgeofferd voor stenen. 

Waardeverminderingen van de huizen die op 

Buorren staan. 

Kinderen uit het dorp moeten de doorgaande weg 

oversteken.  

School hóórt in het dorp en niet aan de rand van 

het dorp. 

Argologisch onderzoek zal er eerst plaats moeten 

vinden.  
Uitzicht bewoners 

Ik denk dat deze ook goed te doen is. Genoeg 

ruimte ik denk voor de bewoners van de buorren 

wel lastige locatie. Persoonlijk zie ik geen probleem 

Ook hier moeten de kinderen over de weg om bij 

de speeltuin en haven te komen. 

Geen kansen. Voor de aangrenzende bewoners verdwijnt het 

uitzicht. 

Perfecte lokatie met naastliggend sportveld, zeker 

als de bebouwing daar wat tegen aan komt. 

Rekening houden met claims planschade 

Geen agrarisch gebied afblijven Agrarisch gebied afblijven 

 
Dit zal het uitzicht bederven en verkeer niet helpen 

om het rustig te houden 

Ruimte 
 

Grote kans. Weinig knelpunten. De plek is voor een groot deel 

omringd door bomen en een bedrijfsgebouw. 

Voldoende ruimte voor een in- en uitgang voor de 

auto's. De leerlingen kunnen gemakkelijk gebruik 

maken van het naastgelegen kaatsveld om te 

spelen. 

Wel is een oversteekplaats met verkeerslichten 

noodzakelijk. 

Zelfde als 3 Zelfde als 3 
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Geen kansen Zie locatie 3 

Geen kans. Verkeersoverlast, samen met forensenverkeer. 

Idem als 3 Idem als 3 

Geldt hetzelfde als locatie 3 Geldt hetzelfde als locatie 3, maar hier zullen meer 

bewoners aan de Buorren last hebben van de 

school dan op locatie 3. 

Van 3, 4, en 5 de beste keuze mooi centraal en 

dicht bij sportveld 

Zie bezwaar optie 3 

Zo kunnen Oversteek vanuit het dorp om op school te komen 

Ook te ver het dorp in zodat de verkeersoverlast 

niet verbeterd tov huidige locatie 

Ruim en autoverkeer buiten dorp Oversteek doorgaande weg 

- - 

Er is genoeg ruimte om te bouwen Uitzicht verdwijnt voor de bewoners aan 

doorlopende weg, oversteek fietsers gevaarlijk 

vanwege snelheid die auto's door Lekkum heen 

nemen. 

Mooie ruime plek. Mooie plek voor de school. Niet het hele dorp 

door. Dicht bij het kaatsveld waar ze nu met mooi 

weer ook gebruik van maken. Als sportveld. En met 

dorpsfeesten. 

Buiten het dorp. Bestaande weg/ aansluiting 

Zie 3 Zie 3 

Wellicht iets te combineren met sportveld Vrij uitzicht voor de bewoners word weg genomen 

Gelegen aan de hoofdweg, tweerichtingsverkeer 

mogelijk. 

 

Weinig verkeer in dorp lekkum zelf 

Uitzicht voor de aangrenzende huizen 

Jawel, maar dan tegen de bosrand van het 

sportveld. 

Geen, gezamenlijk parkeerplein sportveld - school. 

Alle kansen. De enige goede plek. Goed te 

bereiken en daardoor weinig overlast voor 

bewoners 

Geen, maar doorgaande weg moet wel 

kindvriendelijk gemaakt worden of doorgaande 

weg verleggen om het gebied heen 

Geen Hetzelfde als de vorige. Waar moeten de auto 

keren. Het verstoort de uitzicht van de bewoners 

dus ik zou zeggen een No go 

Mooie open plek 
 

Prima kansen, genoeg ruimte en aansluiting op 

doorgaande weg 

Geen 

Redelijk, Bezwaren bewoners; gaat veel tijd kosten. 

Zie optie 3 Zie optie 3 

Ruimte, kan een fietspad vanuit Lekkum worden 

aangelegd, stimuleren van fietsen 

de mensen die hierop uitkijken 

Het verkeer blijft uit dorp en er is ruimte voor bouw 

en een gezamenlijk gebruik 

van het sportveld. 

 

Redelijk Bewoners Buorren 

Goed. Oversteek doorgaande weg binnen bebouwde 

kom.  
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Er moeten dan betere afremmende voorzieningen 

en oversteek voorziening komen. 

Mooie locatie, vlakbij sportveld, in het dorp, langs 

weilanden. Weg kan een 30 km weg van gemaakt 

worden wat ten goede komt aan de 

verkeersveiligheid. 

Bewoners van de Buorren zullen wel geen zicht 

willen op een school. Daar kan ik me ook wel iets 

bij voorstellen. Als de grond ruim is, dan hoeft er 

mogelijk geen hoogbouw gepleegd te worden en 

kan er een lage school, met alleen begane grond 

gebouwd worden. Rolstoeltoegankelijk. 
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Locatie 5 
Kansen Knelpunten 

 
Dit betreft het kermisterrein en sportveld met 

kantine. Hier zijn de Lekkumers trots op. Mocht je 

geen tweespalt in het dorp willen hebben dan 

moet je dit niet willen. 

Geen optie sportveld. Dit is voor sport en spel en de locatie voor 

dorpsfeest. 

Dit is helemaal geen optie. Sportveld weg moet je 

niet willen. Dat krijg je nooit meer terug. 

Ook verkeersveiligheid. 

Geen! Voorste veld geen kans van slagen. Sportveld zo'n 10 jaar geleden gedraineerd dus 

n.v.t. en verkeerstechnisch veel overlast. er liggen 

ook putten voor opvang van het regenwater. 

Geen kans op dit voorste veld. Wij krijgen nooit weer een sportveld wat zo is 

gedraineerd en in het voorste veld liggen volgens 

mij putten voor opvang water. En tevens 

verkeershinder.  
Alle lokaties ten oosten van de snelweg (buorren) 

zijn levensgevaarlijk om dan een basisschool te 

stichten. 

geen kans. ivm drukke weg oversteken. 

Zeker niet! Sport en feestlocatie moet blijven! 

Vooraan zeker niet. Richten op sportveld wel met 

uitvalshoek naar de Blitsaerd. Wel sportveld naar 

voren brengen. 

Zeker mijn keuze niet. Sportveld moet blijven. 

Géén Grote weerstand bewoners. Verlies kermis terein. '' 

Kaatsveld. 

alleen in combinatie met behoud school op huidige plaats en met behoud van school in dorpshuis. 

Financieel is dit de goedkoopste optie. Er hoeft geen grond aangekocht te worden. Er hoeven geen 

wegen aangelegd te worden. * 

Niet een kans. Mooie plek 
 

Grootte kans. Ligt er al mooi bij voor school. Geen 

geen al het autoverkeer wordt door het gehele dorp 

gestuurd op deze wijze. En wachtende ouders 

zetten alle straten dicht. 

Ons inziens de meest voor de hand liggende plek: 

meer ten zuiden van het dorp. 

Aan de Buorren en dichter bij Blitsaerd, waar 

mogelijk ook nog een fietspad aangelegd kan 

worden. 

* Overburen en uitzicht: maar nu staan er toch ook 

bomen en een parkeerruimte. 

Een school hierachter lijkt ons niet storend. 

* Het kaatsterrein: Hoe actief is onze kaatsclub 

nog?? Een oplossing zou zijn dat het kaatsveld dan 

dichter bij het dorp kan komen, zoals locatie bij de 

ijsbaan (2) of op de plek van de oude school (8) 

Plek midden in het dorp , met de verkleedruimtes 

(gymzaal) en de 3e ronde  in het dorpshuis.    

* Het terrein voor het het dorpsfeest: Kan ook 

verplaatst worden  naar de ijsbaan  of in een van 

de omliggende weilanden. 

Reële kans om mooi schoolgebouw te plaatsen 

met speelruimte  alzo ook parkeerplaats en in-en 

uitrijgebied dit in samenhang met sportactiviteiten, 

sportveld, ruimte voor dorpsfeest/ kermis Gebruik 

maken van de dan gezamenlijke faciliteiten. 

Bestaande faciliteiten updaten tot een 

verantwoord, modern en milieuvriendelijk geheel. 

Op zich weinig knelpunten maar...... 

-In het zicht van bewoners ''Buorren'' 

-Verkeer moet door deel dorp 

-voorkomen opstoppingen doorgaand verkeer 

Lekkum- Gytsjerk vv. 

-weg oversteek noodzakelijk, veilige oversteek 

nodig voor ouders/ kinderen die in Lekkum wonen 

of  op fiets komen 
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Idem als 3 en 5. 

Als er toch een school moet komen zou dit een 

geschikte locatie zijn ivm ruimte, daarnaast kan er 

een doorijpad worden gecreëerd zodat het 

verkeer weer weg kan rijden. 

Het verkeer dat langs het dorp moet rijden 

Dit zou een geschikte plek kunnen zijn. Er moet wel ruimte blijven voor het dorpsfeest en 

de kaatsvereniging. 

Verkeerstechnisch moet het goed geregeld 

worden.   

Helemaal niet óók wij willen graag onze culturele 

activiteiten blijven behouden. 

Dat er dan niet meer gesport kan worden en geen 

dorpsfeest meer. 

Geen Zie mijn reactie bij locatie 3 

Geen kansen. Sportterrein verdwijnt. Uitzicht bewoners weg. 

Nee Kaatsveld en het voorterrein zijn te belangrijk voor 

de inwonen van Lekkum/Miedum en Snakkerburen 

ivm de vele activiteiten en festiviteiten die hier 

plaatsvinden. 

Is een redelijke goede optie, mits er op locatie 6 

een nieuw sportveld/kaatsveld/kleedboxen/ 

kermisterrein en meer parkeer voorzieningen 

komen. 

En gebruik wordt gemaakt van het hele sportveld, 

waarbij laagbouw mogelijk moet zijn. 

Drukke weg oversteken, planschade voor de 

bewoners aan de Buorren bij hoogbouw, mogelijke 

parkeer problemen aan de Buorren. Het 

verdwijnen van het sportveld/ kermisterrein/ 

kaatsveld. 

Goede kans, en dan in combinatie met een nieuwe kantine en kleedboxen voor de kaatsclub. In 

combinatie met het weghalen van bomen etc. Blijft er dan genoeg ruimte over voor het dorpsfeest en 

de kaatsclub 

Geen. Verkeers opstopping. 

Geen Het uitzicht voor de bewoners van de buorren is 

weg en het verkeer zal voor veel overlast zorgen in 

het dorp en op de buorren. Ook zal het dorpsfeest 

niet meer gevierd kunnen worden. Ook het 

kaatsveld zal verdwijnen en hierbij gaat er een 

mogelijkheid, voor kinderen en volwassenen, om te 

sporten verloren. 

Geen. Te druk verkeer.Geen dorpsfeesten en kaatsen 

meer voor het dorp. 

lijkt me ook prima, als het sportveld en het 

kermisterrein dan mag verplaatsen 

gezien het toch al een sportveld is lijkt het me meer 

voor de hand ligend op locatie 4 de school te 

bouwen en gebruik te maken van het sportveld ipv 

het sportveld als school om te bouwen om 

vervolgens een nieuw sportveld te creëren 

Geen Verkeersdrukte en gevaarlijke situaties 

Prima plek Geen 

School op locatie 4. Gymveld / voorziening op het 

kaatsveld = locatie 5. Voordeel kaatsveld. Er staan 

daar al veel bomen. Huidige bewoners vh dorp 

behoudende uitzicht. 

Is de ruimte daar voldoende om alles te kunnen 

creëren? Ook een plein etc. Dat is nu (huidige 

situatie) veel te klein. 

Geen enkele Verkeersoverlast 

geen optie archeologisch, heeft vroeger kasteel gestaan.  

te kleine  

recreatie van dorp, dorpsfeest/ kaatsen. zelf 

vroeger actie gevoerd om daar nieuw sportveld te 
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krijgen. van kavel 3 is sportveld naar kavel 5 

gegaan 

- Slechte locatie. 

- Hier geen school!! 

- Veel autoverkeer en aansluiting via de drukke 

Buorren. 

- Oversteek drukke doorgaande weg. 

- Locatie sluit niet aan bij de dorpskern. 

- Hier wel degelijk autoverkeer en aansluiting aan 

de drukke Buorren. 

- Twee bouwlagen past niet in dit open landschap. 

Weinig tot niets Verkeersonveilig. 

Drukke weg met veel sluipverkeer uit de 

Trynwalden en veel landbouwverkeer. 

Verkeersoverlast voor aanwonenden. 

is al gemeente grond, dicht bij het sportveld. Het 

verkeer hoeft iets minder door het dorp. 

jammer dat het hoogbouw wordt, 2 lagen ipv 1. 

de bebouwing komt dan te veel in het zicht van 

de bestaande bebouwing. Oversteek van fietsers. 

oplossing Ovonde, werkt ook verkeersremmend. 

Wat wordt de nieuwe kermis locatie? 

Beste plek, grond is al van de gemeente, tevens 

de enige grond die de gemeente heeft hier. Ligt 

aan de hoofdweg, kan een fietspad naar blitsaerd 

worden gerealiseerd. 

Geen. 

Afblijven van ons mooie sportterrein en tevens 

natuurgebied 

Afblijven van ons sportterrein 

Geen. Verkeersprobleem. 

Opheffen van sportterrein. 

geen gaat ten kosten van verenigingen die in het dorps 

zijn gehuisvestigd en gebruik maken van dit veld. 

geen parkeergelegenheid voor de vele auto's die 

naar de locatie komen. dan verschuift het weer 

binnen in het dorp 

gevaarlijk "kruispunt" auto's komen van 3 kanten 

(Buorren - in en uit Lekkum) is een doorgangs weg 

voor veel weggebruikers uit verschillende 

omliggende dorpen en cuperusstjitte sluit hierbij op 

de Buorren aan.  

niet veel ruimte al het op het speelveld komt. er is 

afgesproken in een eerder overleg dat er geen 2 

hoog zou komen!!! 

Tijdens de vergadering werd alleen gerept over het 

feestterrein (kermisveld). Mocht het kaatsveld ook 

een optie zijn, zou dat een goede locatie zijn. Door 

een U vorm te kiezen met het schoolplein in de 

opening aan de oostkant, wordt geluidsoverlast 

beperkt. 

Tijdens de vergadering werd alleen gerept over het 

feestterrein (kermisveld). Daarbij werd vermeld dat 

het alleen om dat terrein ging en hoogbouw werd 

voorzien vanwege de grootte van dat veldje. Zal 

tot grote planschade vergoedingen leiden 

vanwege de waarde van de woningen in de buurt 

en de daling in prijs daarvan. 

Het kermisterrein zal gebruikt moeten worden voor 

parkeer gelegenheid vanwege de aantallen 

voertuigen. Huidige parkeerterrein biedt slechts 

plek aan bestaande bezoekers en personeel van 

de school. 

Hiermee vervalt de locatie voor de dorpsbewoners 

voor kaatswedstrijden en dorpsfeesten. Dat zal 

wellicht ook tot aankoop van grond moeten leiden 

en opnieuw gebruiksklaar te maken. 

Geen kans Is het sportveld 

Daar moeten we niet aankomen 

redelijke locatie ivm kinderen uit wijk Blitsaerd een 

toegangs weg via weiland te maken 

Kinderen uit Lekkum moeten oversteek maken. 
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Geen kans. Maar daar zullen vele Lekkumers op tegen zijn ivm 

Kaatsen, dorpsfeest en andere activiteiten. 

Daarmee zul je iets dierbaars van Lekkum 

afnemen.  
Vele verkeer moet door het dorp. 

Goede combinatie vanwege het al aanwezige 

sportveld. Goede bereikbaarheid voor 

dorpsbewoners en bewoners Biltsaerd. 

Doorlopende weg naar Wijns, kan druk zijn. 

Mogelijk moet het sportveld dan iets verruimd 

worden. 

-sportveld blijft intact 

 -ontsluiting makkelijk 

 -eigendom gemeente 

gene 

veel mogelijkheden; 

* een combinatie met een een gedeelte van 

locatie 6. Locatie 5 iets doortrekken in de rechter 

bovenhoek van locatie 6. 

* school kan sportveld gebruiken 

* verbetering oversteek naar sportveld en school; 

beide hebben profijt 

* kinderen uit Blitsaerd kunnen het historische pad 

door het land volgen. Ze hoeven niet 2 keer over te 

steken. 

* minder autoverkeer uit Blitsaerd omdat er een 

gunstig fietsroute is richting Blitsaerd. 

* relatieve weinig bewoners hebben hinder van 

deze bouwplannen. 

* minder autoverkeer in het dorp. 

* geen grote ingreep op historische vorm van 

Lekkum. 

* geen hinder van archeologische zaken. 

* eigendom makelijker te verkrijgen. 

* school kan gunstige invloed hebben op het 

sportveld. 

geen 

Zie overige z Zie overige 

niet veel, is sportlocatie en kermisterein, dit moet 

toch wel behouden blijven voor lekkum 

verdwijnen van sportlokatie/kermisterrein 

verkeer kan daar gemakkelijk komen Sport en recreatie voor de dorpen wordt 

belemmerd 

Grond is van de gemeente dus geen extra kosten. 

Ruimte voor de kinderen om buiten te spelen. 

Er staan aan de rand van het veld struiken 

waardoor de bewoners van de Buorren geen zicht 

hebben op de school 

Kinderen uit het dorp moeten de doorgaande weg 

oversteken. 

Dorpsfeest terrein ten kosten van de nieuwe 

school. 

Hier is ook het sportveld en in de zomer wordt er 

veel gekaatst. Ook het dorpsfeest is op deze plek. 

Een mooi nieuwe schoolgebouw plus een plek 

voor de kaatsers om te douchen en een kantine. 

Alles in 1. 

Te weinig ruimte om te kaatsen en dorpsfeest 

samen te doen. Zal dan een andere plek voor 

moeten komen. Of voor het dorpsfeest of voor het 

kaatsen. 

Ook een goeie plek Geen 

Ik zeg doe maar. Als je achteraan op het sportveld 

bouwt heeft niemand daar last van. Het sportveld 

wordt minimaal gebruikt dus kan prima ergens 

anders. 

Nadeel is dat ook hier de kinderen weer de weg 

over moeten en het ver van speeltuin en haven is. 

Ik vind dat echt van meerwaarde voor onze school 

en kinderen. 

Zou kunnen. Maar voor de meeste bewoners in het 

dorp is het niet leuk. Ook weer vanwege drukte en 

het uitzicht enz. Wel dicht bij sportveld. 

Overlast van verkeer. Verdwijnen van kaatsveld. 

Verdwijnen van feestterrein. Rust en uitzicht weg 

voor bewoners. 

Sportveld amper in gebruik, voor mij is dit nummer 

1. Trapveldje kan ook kaatsveld worden met 

geringe aanpassingen. Mogelijk fietspad voor 

Geen 
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Blitsaerders over kerkenpad voorkomt gevaarlijke 

oversteek Miedwei-Lekkumerweg. 

Sportveld is goede combinatie om alles te 

realiseren zoals sport en als school en verkeer en 

veld is al van de gemeente wordt er ook wat met 

het veld gedaan en nieuwe indeling waar alles op 

kan zoals reitsje hom en vvv en school 

Geen 

Mogelijk zal wel boom aanplant houden voor uitzicht 

Ruimte, parkeerplaats Andere zaken komen er mee in het gedrang. Die 

zouden dan op hun plaats weer verplaatst moeten 

worden naar een andere locatie 

Ook een goede kans Heeft veel voordelen. Nadeel is dat het 

kermisterrein/kaatsveld dan verplaatst moet 

worden. 

Combinatie schoolplein met kaatsveld. 

Parkeerterrein is er. Uitzicht vd buurt is nu ook al niet 

vrij. Centraal in dorp. 

Doorgaand verkeer niet hinderen. 

Geen kansen Dit is de spil van het 

dorp.kaatsvereniging,dorpsfeest,sportvelt 

Geen kans. Is sportveld, kaatsveld. 

1. Prima locatie makkelijk en veilig te benaderen. 

2. Goed bereikbaar ook voor kinderen Blitsaerd  

3. Verscholen in groen, dicht bij sport 

accomodaties 

4. Grond van gemeente 

5. Alle voorzieningen bij elkaar 

6. Parkeerterrein is er al en wordt dan ook gebruikt 

(staat nu bijna nooit auto). Je hoeft geen nieuwe 

parkeerterrein aan te leggen 

Verkeerontuiting moet je goed regelen en 

overstekenplaats creeeren 

Een prima locatie, goed bereikbaar. Is al in 

eigendom van de gemeente, dus bouw kan dan 

wat sneller starten. Eigenlijk dezelfde voordelen als 

3 en 4. Ik denk dat het ook een voordeel is dat er al 

voldoende groenvoorziening aanwezig is en kan 

worden behouden zoals ik het zie. Bomen niet 

kappen. Feestterrein parkeerplaatsen en op 

kaatsveld de school. Mooie omgeving voor de 

school. Mits de school zoveel mogelijk aan de 

oostkant van de locatie komt te staan en 

laagbouw valt de school door de 

groenvoorziening nauwelijk op. 

Verplaatsing kaatsveld en kermisveld nodig. 

Bijvoorbeeld naar locatie 2, 3 of 4. Eventueel 

ijsbaan met stukje uitbreiding met deel locatie 2. 

Als de school aan de oostkant van de locatie komt 

en laagbouw en goede groenvoorziening valt 

denk ik de overlast voor bewoners aan de Buorren 

wel mee. 

Iets minder dan 4, maar als er een stukje van het 

achterliggende sportveld bijgenomen wordt kan 

hoogbouw komen te vervallen. Sportveld blijft voor 

het huidige gebruik dan nog groot genoeg. 

Bestaande bebouwing zijnde sport kantine, en 

idem als bij 3 

Prima plek Geen mits de buorren autoluw wordt gemaakt en 

het verkeer rondom de locatie wordt geleid 

Autoverkeer buiten dorp Weinig ruimte, verplicht twee laags, oversteek 

doorgaande weg, geen fan van deze optie 

- - 

Er is genoeg ruimte om een school te plaatsen, ook 

voor een schoolplein waar de kinderen kunnen 

spelen. 

Geen ruimte meer voor het dorpsfeest, oversteek 

fietsers gevaarlijk vanwege snelheid die er wordt 

genomen door de auto's die de doorlopende weg 

nemen. 

Mooie ruime plek. Al bestaande bouw en 

parkeerplaatsen aanwezig. Achterin de school 

heeft lekkum er het minste hinder van. Eventueel 

het weiland er achter er hij betrekken zodat ze 

Geen 
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kaatsvereniging op de zelfde plek kan blijven en 

dit gecombineerd kan worden. 

Prima, bij het dorp maar niet erin. Geen 

Mooi bereikbaar Alternatieve locatie voor de kermis moet worden 

aangewezen door gemeente ijsbaan is hier te klein 

voor en weilanden erom zijn particulier, zal dus iets 

aangekocht moeten worden door de gemeente 

voor de verenigingen en clubs die nu gebruik 

maken van het terrein. Dit is de kaatsclub,vvv, 

carbidvereniging, het voetbalclubje op zondag 

plus de school zelf die ook gebruikmaken van het 

sportveld. 

Mooi plek wellicht goed te combineren met 

nieuwe voorziening voor de kaatsclub. Wellicht 

met mooie grote gymzaal kunnen er ook meer zaal 

sporten worden beoefend in het dorp 

Blijft er wel genoeg ruimte over voor het kaatsveld 

? 

Gelegen aan de hoofdweg, tweerichtingsverkeer 

mogelijk. 

 

Weinig verkeer in dorp lekkum zelf 

 

Vanwege het al bestaande gebouw zal er qua 

uitzicht ook het minst veranderen voor de 

aangrenzende huizen. 

 

Wat mij betreft de beste optie. De kaatsclub en de 

school kunnen best samen, het is niet alsof er daar 

elke dag gekaatst wordt. Hooguit 3 maanden per 

jaar. 

Geen 

Moet kunnen. Maar wel rekening houden met het 

sportveld. Gezamenlijk gebruik. 

Parkeren en halen brengen. Daar zal een oplossing 

voor moeten komen. Sportveld plus kantine kleed 

ox vragen wel ruimte. 

Is ook zeer geschikt zie opmerkingen bij optie 4. 

Sportterrein wordt weinig gebruikt. 

Zie opmerkingen bij optie 4 en fietspad naar 

Blitsaerd aanleggen. 

Het enige voordeel is dat men een voor een kan 

draaien op het parkeerterrein. 

Volgens mij hebben deze terreinen al een soort 

functie die van algemeen belang voor het hele 

dorp is. 

Mooie locatie, tussen de bomen, deel ligt de 

toegang er natuurlijk al. Eventueel zelfs achter het 

kaatsveld 

Niet 

Prima kansen, bestaande parkeergelegenheid en 

aansluiting op wegennet. Aan het begin van dorp 

dus geen sluipverkeer 

Geen 

Goeie kans; voordeel is een connectie te maken 

met sportvoorziening in het dorp. 

Verkeersprobleem. 

 
Afbraak van waardevolle voorziening: sport en 

dorpsfeest locatie. 

Combinatie mogelijk met huidig sportveld, ruimte is 

met bebossing groter dan gedacht, fietsend vanuit 

blitsaerd eenvoudig te regelen 

Geen garantie dat sportveld terug komt 

Bereikbaarheid Het is ook hier passen en meten, het zou mooi zijn 

om voor een wat ruimere plek te kiezen voor de 

school. De mensen die hier op uitkijken 

Het verkeer blijft uit dorp en er is ruimte voor bouw 

en een gezamenlijk gebruik 

van het sportveld. 

 

Verbinding met Blitsaerd te realiseren. Mogelijk 

kiezen ouders dan eerder voor de fiets (door 
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fietspad) dan auto. 

Kans, combi kaatsveld met ijsbaan 

Klein Te klein en  verlies van sportterrein en vertierterrein 

Mooie combinatie te maken met de 

kaatsvereniging en de nieuwe school.  

Kansen voor de vereniging om jeugd te werven 

voor de sport. 

Zeker wanneer je ook zou denken aan een 

sporthal/gymzaal op deze plek. 

Is al grond van Gemeente Leeuwarden dus 

aankoop grond zo in kosten moeten schelen. 

Oversteek doorgaande weg binnen bebouwde 

kom.  

Er moeten dan betere afremmende voorzieningen 

en oversteek voorziening komen. 

Ook een mooie locatie, de grond is al van de 

gemeente, dus er hoeft niet aangekocht te 

worden. De weg kan een 30 km weg worden. 

Verkeerstechnisch veilig. Er is misschien mogelijk 

een lus te maken, zodat auto's door kunnen rijden. 

Kiss en drive. 

Het uitzicht voor de bewoners aan de Buorren en 

daarnaast moet er een alternatief gezocht worden 

voor het sportveld (kaatsers) en dorpsfeest? 
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Locatie 6 
Kansen Knelpunten 

Dit gebied ten zuiden van Lekkum lijkt mij het meest geschikte mits de bebouwing niet tegenover de 

woningen van de Buorren komen. Een plaats naast het sportveld zou ideaal zijn. Een groot aantal 

kinderen komt nu al uit Blitsaerd en gezien de uitbreiding van Blitsaerd met veel geplande nieuwe 

woningen komen er nog veel meer kinderen naar de Lekkumer school. Indien de nieuwe school op 

locatie 6 zou komen dan kan de toegang naar de school voor de kinderen vergemakkelijkt kunnen 

worden door het huidige voetpad (kerkepad) vanaf de Miedwei te verbreden tot fietspad. Op deze 

wijze voorkom je de levensgevaarlijke oversteek van de Miedwei over de Lekkumerweg. Een groot 

voordeel van deze locatie is ook het dan naastgelegen speel- en sportveld voor de gymlessen van de 

school. 

Naast het sportveld. Hebben ze meteen 

buitensportgelegenheid. Misschien zelfs een 

groentetuin? 

Grondaankoop. Afslag 

aanleggen/parkeergelegenheid. Vrij zicht 

bewaren richting stad. (voor Lekkumers) 

Mooie optie mooi tussen alle dorpen en de wijk 

Blitsaerd. 

Er moet een rotonde aangelegd worden en een 

1 richtingsweg. 

Dit is een prima optie. Ook verkeersveiligheid is hier beter te realiseren. 

Dit is een gunstige plaats, wel zover mogelijk naar het oosten. Schoolplein aan de westzijde. Verkeer van 

de lekkumerweg over dit stuk land naar de school een rotonde. Lekkumerweg, Mearsterpaed en 

Buorren. 

Dit is evt een locatie als de school zover mogelijk naar het oosten wordt gebouwd. met het schoolplein 

aan westzijde. dan kan het verkeer van de Lekkumerweg over dit stuk land naar de school een rotonde. 

lekkumerweg. measterpead en Buorren.  
Alle lokaties ten oosten van de snelweg 

(buorren) zijn levensgevaarlijk om dan een 

basisschool te stichten. 

kleine kans ivm oversteken van de kinderen 

Mooie grote locatie met parkeermogelijkheden en 

een mooie aansluiting op Blitsaerd! 

geen 

Mijn voorkeur: school naast het sportveld. Kan school 

volop gebruik maken van het sportveld. loop fiets 

weg richting Blitsaert in de grote bocht een rotonde. 

Zullen er zeker zijn maar dit is mijn voorkeur. 

Naar veld 6 (opsie 6) staat een stuk land wat gepacht wordt, maar de eigenaar is Rene Bakker van 

Bakker uw slager uit de Binnenstad. Dit stuk grond was vroeger bouwgrond maar is nu agrarisch. Dit moet 

weer omgezet worden. Maar ik vermoed dat de eigenaar de grond wel wil verkopen Win/Win situatie is 

dat de school precies tussen Lekkum (paar kinderen) en Blitsaard (veel kinderen) geplaatst wordt. 

Redelijk. Verkrijgen eigendom. Oversteken doorgaande 

weg. Naaste bewoners zullen protesteren. 

Lijkt mij het beste ook met parkeergelegenheid Van wie de grond is 

A) ligging kansen dorp lekkum, Blitsaerd, 

Snakkerburen en goed bereikbaar vanuit 

Leeuwarden.  

B) Ligging nabij sportveld/feestterrein -> veel 

speelgelegenheid 

C) Creëer fietspad vanaf Miedwei, om leerlingen 

vanuit Blitsaerd toegang tot school te geven. 

Bij begin van dorp rotonde maken, met afslag 

voor de bocht via grond in eigendom bij W. 

Riedstra. De doorgaande weg door Lekkum kan 

dan blijven. 

Een mooie plek 
 

Goed en groot. Ligt aan weg veel verkeer. 

Meest kansrijk. Makkelijk bereikbaar. één 

richtingsverkeer mogelijk door ontsluiting miedwei. 

Ruimte voor fietspad. 

Wachtende auto's op de buorre, er moet dus 

parkeer/wacht plekken komen. 

Dichter bij Blitseard. 

Bij de Buorren 

Uitzicht van de omwonenden.  

Aangezicht dorp vanuit de stad, dan moet het 

wel een heel mooi gebouw gaan worden. 
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Reële kans om mooi schoolgebouw te plaatsen met 

speelruimte  alzo ook parkeerplaats en in-en 

uitrijgebied. 

Op zich weinig knelpunten maar...... 

-In het zicht van bewoners ''Buorren'' 

-zorgen voor adequate infrastructuur, 

voorkomen opstoppingen voor doorgaand 

verkeer Leeuwarden- Gytsjerk vv 

- oversteek weg noodzakelijk, veilige 

oversteekplaats voor kinderen die in Lekkum 

wonen of op fiets komen 

Dit is het Meest geschikte plek. ligt voorin het dorp en 

hierdoor weinig verkeer door of langs het dorp omdat 

er meer dan 90% vanuit Blitsaert of Leeuwarden komt 

.daarnaast kan er een doorijpad worden gecreëerd 

zodat het verkeer weer weg kan rijden. 

Algehele knelpunten zijn dat de gemeente dit 

nooit had mogen toestaan! 250 kinderen in een 

dorp met 400 inwoners. Daarnaast is er een 

school nog geen 500 meter vanaf lekkum, waar 

men de klassen niet eens kan vullen. 

Lijkt ook een geschikte plek Niet direct een knelpunt 

Geen verkeers drukte binnen het dorp. 

Dit lijkt mij de meest mooie locatie omdat het goed 

bereikbaar is met de fiets en auto en voor alle 

kinderen uit het omliggende gebied. Ook is er op 

deze locatie heel goed overzicht door buurtbewoners 

op evt. inbraak of onveilige situaties voor de kinderen 

bijv. bij naschoolse opvang. 

De bocht van de weg naar Lekkum, waar hard 

word gereden door auto's. 

Een mooie locatie voor alle dorpen en de blitsaerd. De veiligheid op de weg, eventueel aan te 

passen met een rotonde. 

Geen Zie mijn reactie bij locatie 3 

Honderd procent de meest geschikte locatie. Mooi 

centraal. 

Geen. Het zou mooi zijn als de school zoveel 

mogelijk achter het sportveld gebouwd wordt. 

Zodat zo weinig mogelijk mensen er last van 

hebben. 

Ja In mijn ogen is dit de beste locatie voor de 

school en dan met name aan de rechterzijde 

van het terrein. 

- Minimale uitzicht verlies voor de nog 

aanwezige bewoners van de Buorren 

- Geen overlast van verkeer door het dorp, 

immers is er perfect een op/afrit te   

  creëren op de Lekkummerweg.  

- Geen geluidsoverlast van schreeuwende 

kinderen. 

- Naast het terrein ligt de Miedwei dit is een 

ideaal fietspad voor de bewoners uit  

   Blitsaerd. 

 

Nadeel: De paar kinderen welke uit Lekkum 

komen moeten de weg oversteken, dit is simpel 

op te lossen door het inzetten van klaarovers 

(zoals vroeger ook op de scholen gebeurde. 

Kost slechts een kwartier inzet per keer voor 

deze inzet. 

Enige verkeersaanpassingen om de veiligheid 

van de kinderen en het op en af rijden van de 

auto's van de ouders te borgen. 

Veel!! Indien de bouw zoveel mogelijk naar het 

oosten komt. Misschien ook mogelijk om de gymzaal 

te verplaatsen naar deze locatie, waardoor de 

bouwlocatie van de huidige school vergroot wordt 

voor laagbouw voor starters/senioren. 

Werken met Klaar-overs? 

Je moet altijd een drukke weg over, ook bij 

locatie 3/4/5/6. 

Prachtige locatie voor de kinderen, dicht bij het 

sportveld, de natuur. 
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Zelfde als locatie 5 
 

Mooie locatie voor de school. En mooi centraal. Het parkeren van ee auto's. 

Geen. Verkeersontstopping tijdens de spits 

Het is een held bereikbaar gebied vanaf Leeuwarden 

en vanaf de blitsaerd, waar al meerdere kinderen die 

op school zitten wonen. 

Het uitzicht voor de bewoners van de buorren is 

weg 

Prima plek. 

Vanaf meerdere kanten bereikbaar 

En een groot gebied. 

Geen. 

geen Verkeershinder in de bochten van de hoofdweg 

tijdens de spits.  

De ruimte die nu nog tussen Lekkum en 

Leeuwarden ligt en die door zoveel mensen 

enorm geapprecieerd wordt zou kleiner worden, 

een paar jaar verder en   Lekkum zit aan 

Leeuwarden vast. Het zou het aangezicht van 

Lekkum verstoren. 

Met zoveel mensen duidt ik zowel op bewoners 

als bezoekers, dagelijks krijg ik hier van mensen 

die cursussen komen doen hoe mooi en 

bijzonder het is dat dit zo dichtbij Leeuwarden 

ligt en je toch het gevoel hebt in the middle of 

nowhere te zijn, dit verdwijnt naar mate er meer 

richting Leeuwarden wordt gebouwd.  

Ook zal de geluidshinder voor Centrum Pacha 

Mama nog fors zijn. 

Geen Verkeersoverlast en gevaarlijke situaties 

geen Stil wandelgebied 

Ruimte. Alles kun je daar kwijt. Ook infrastructuur is 

goed aan te passen. 

Iets minder centraal in Lekkum, maar het is wel 

de kant waar de meeste scholieren vandaan 

komen. Dus minder drukte in Lekkum. Eigenlijk is 

dat een kans die ik hierboven had kunnen 

opschrijven. 

Geen enkele Verkeersoverlast en geluidsoverlast 

onaantrekkelijk te druk qua verkeer in simmershoek 

- Slechte locatie. 

- Hier geen school!! 

- Veel autoverkeer en aansluiting aan de drukke 

Buorren. 

- Oversteek drukke doorgaande weg. 

- Locatie sluit niet aan bij de dorpskern. 

- Bouwen in dit openlandschap niet wenselijk 

ook i.v.m bufferzone tussen Lekkum en de 

Blitsaerd. 

- In het plan Bouwen “Tusken Moark en Ie”  is 

bepaald dat er een bufferzone van een open 

gebied tussen Lekkum en Leeuwarden blijft. 

Uitstekende locatie. 

Mooi ih midden tussen Lekkum, Snakkerburen en 

Blitsaerd. 

Verkeersluwe locatie met de minste overlast voor 

bewoners 

Geen 

mijn voorkeur gaat uit naar deze locatie, het ligt mooi 

tegen het sportveld aan. Via een bruggetje naar het 

sportveld. Een nieuw fietspad voor de kinderen uit de 

Blitsaerd, via de miedwei naar de nieuwe school. 

Minder overstekende kinderen. Aanleg Ovonde kan 

Aanpassen van de buorren om voor een 

ontsluiting te zorgen. 
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een oplossing zijn voor een oversteek. 

verkeersremmend. De school komt hier niet in het 

zicht van de bestaande bebouwing van Lekkum. De 

school is nog mooi dicht bij Lekkum. 

Mooie plek wederom, ligt aan de weg, tevens dicht 

bij blitseard. 

Grond zal aangekocht moeten worden. 

Ongeveer 10% van de leerlingen komt uit Lekkum. 

Bouw de school maar in Leeuwarden 

Ongeveer 10% van de leerlingen komt uit 

Lekkum. Bouw de school maar in Leeuwarden 

Weinig verkeerproblemen. Geen. 

kan optie zijn 

fietsroute uit Blitsaerd makkelijk te creëren. 

geen auto's meer door het dorp, minder parkeer en 

verkeersoverlast.  

komt bij niemand voor de ramen!! 

kinderen uit Lekkum moeten oversteken 

Links (westkant): Zeer goede ontsluiting voor 

autoverkeer en fietsverkeer vanuit Blitsaerd (via 

fietspaadje door de weilanden). 

 

Rechts (oostkant): Zeer goede ontsluiting voor 

autoverkeer en fietsverkeer vanuit Blitsaerd (via 

fietspaadje door de weilanden). In de bocht (vlak 

voor het kermisterrein) kan een afslag naar de school. 

Deze locatie zal zowel het feestterrein en kaatsveld 

sparen. Het kaatsveld kan gebruikt worden voor 

buitensporten. Geen directe overlast voor 

omwonenden, geen planschade te voorzien in geval 

van laagbouw. De wijk Blitsaerd zal in de toekomst 

(30+ jaar) alleen maar uitbreiden waardoor de school 

het meest centraal zal komen te liggen tussen deze 

nieuwe wijk en het bestaande dorp. 

Links (westkant): 

Directe overlast voor omwonenden. Zal tot grote 

planschade vergoedingen leiden vanwege de 

waarde van de woningen in de buurt en de 

daling in prijs daarvan. Kans is groot dat 

kinderen toch via het bestaande fietspad zullen 

moeten fietsen en de weg aldaar moeten 

oversteken. 

 

Rechts (oostkant):  geen 

Geen kans Kinderen moeten een drukke weg oversteken 

redelijk tot goed 

vanuit de stad de auto's niet door dorp, kinderen  

blitsaerd  makkelijk te bereiken 

kinderen Lekkum moeten oversteken hier wordt 

altijd te hard gereden ondanks 60 km limiet dus 

voor kinderen zeer onveilig  voor oversteek 

locatie 3-4-5 geld 30 km 

De allerbeste locatie. Omdat dit heel centraal is voor 

Lekkum,Blitsaerd, Snakkerburen en Leeuwarden. De 

megaschool past niet in Lekkum. 

Er zullen wat wegen en fietspaden moeten 

worden aangelegd. 

Mooi buiten/aan de rand van het dorp, weinig verkeer ¨in¨ het dorp. 

Geen Dit is gemeentegrond van Leeuwarden. Lekkum 

wil niet bij Leeuwarden horen. Dit is nu nog een 

mooie groene strook tussen het dorp en de stad. 

Van wat ik heb gehoord is het Europees 

vastgelegd dat hier geen bouw zal 

plaatsvinden, als compensatie destijds voor de 

Bullepolder (nu Blitsaerd). 

-achterste stuk grenst aan sportveld.-huidig 

wandelpad Miedwei-Buorren verbreden voor fietsers 

uit Blitsaerd.-gevaarlijke oversteek bij Burmania 

 boerderij fini. 

 - uiteraard dichter bij Blitsaerd. 

gene 

zie opmerkingn bij locatie 5 geen 

Mijn voorkeur zie overige Zie overige 

buiten het dorp, minder verkeer in dorp, meer 

parkeergelegenheid 

geen 
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veel ruimte, welllicht een extra fietspad naar de 

Miedwei voor Blitsaarders. 

Verkeersstroom kan daar. 

Uitzicht van bewoners wordt belemmerd 

Mooi open terrein. 

Is van de gemeente 

Kinderen uit het dorp moeten de doorgaande 

weg oversteken. 

Geen sportveld meer voor ded kaatsverenig 

Begin van het dorps dus minder verkeer door het 

dorp heen en een grote plek 

Uitzicht bewoners 

Prima 
 

Geen Ik vind dit veel te ver buiten het dorp. Dan is het 

echt niet meer een school binnen het dorp. 

Beste locatie. 

 

Mooie centrale locatie. Er komen ook veel kinderen 

uit de Blitsaerd en uit Leeuwarden. Hier hebben de 

minste bewoners last van de school. 

 

Ligging mooi centraal tussen Lekkum, Snakkerburen 

en Leeuwarden. Zodat niet al het verkeer meer door 

Lekkum hoeft. En het is ook mooi naast het sportveld 

voor eventuele sportactiviteiten. 

Er moet wel een toegangsweg en/of fietspad 

aangelegd worden naar de school. 

Geen Zichtlijnen, open karakterverdwijnt 

Geen agrarisch gebied afblijven Agrarisch gebied afblijven 

Prima locatie,meeste kinderen komen uit 

Leeuwarden. 

Alleen kinderen uit de overige dorpen moeten 

worden begeleid om de drukke Buorren over te 

steken. Dit kan met hulp klaar over. 

Ruimte, centraal gelegen tussen de drie voornaamste kernen, Snakkerburen, blitsaard en Lekkum 

Komt op de derde plaats. Nadeel is weer het 

landschappelijke argument. De vorige 2 opties zitten 

achter bomen 

Dure grond om aan te kopen van de boer. 

 
Te ver van dorp af. Tv 

Indien een goede ontsluitingsweg en goede parkeergelegenheid is dit een optie 

Ideaal voor een nieuwe school. Tussen blitsaard en lekkum in. 

Idem als 3 en 4 Idem als 3 en 4 

Een grote locatie, waarbij een goede 

bereikbaarheid. Toegang eventueel in de bocht. Om 

het zo min mogelijk het zicht van bewoners aan de 

Buorren te ontzien de school aan de oostkant van het 

perceel. Door verbreding wandelpad door weiland 

ook goede bereikbaarheid Blitzaerd. Wat mij betreft 

een prima locatie. Alleen perceel M46 (noordoost 

hoek) zou qua grote voldoende zijn. 6095m2. Een 

ideale locatie dit perceel. De afstand tot aan 

Blitseard bliijft behoorlijk. Zij moeten wat mij betreft 

niet zeuren, want zij maken ook gebruik van de 

school. 

Als je rekening houdt met plaatsing van de 

school aan de oostkant van de locatie denk ik 

vrij weinig. School staat dan uitzicht en is alleen 

vanuit de aanrijroute zichtbaar. 

Goede optie en school gerelateerde extra 

verkeersdrukte blijft beperkt tot rand dorp. 

Idem optie 3 

Geen Te ver vanuit de bebouwde kom 

Ruim Oversteek doorgaande weg, haalt dit niet 

teveel agrarisch gebied weg? 
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Geen Vrij uitzicht gaat verloren voor een groot deel 

van de bewoners in Blitsaerd en Vrijheidswijk. 

Genoeg ruimte om te bouwen, veilig voor de fietsers 

die vanuit Blitsaerd komen (waarvan het meerendeel 

van de kinderen die op school zitten daar ook 

wonen) degene die op de fiets komen kunnen dan 

veilig aan dezelfde kant blijven als waar het gebouw 

staat. 

Uitzicht bewoners verdwijnt. 

Mooie ruime plek. Loop route vanuit blitsaerd waar 

veel kinderen weg komen. Aan het begin van 

lekkum. Snakkerburen heeft hier geen last van. Ivm 

verkeer naar de school toe. 

Geen. 

Buiten het dorp. Goed bereikbaar. Geen 

Mooie locatie ontneemt niet veel uitzicht als dit 

aangrenst met het sportveld+ dat kinderen uit de 

blitseard en cammingaburen een veilige fiets route 

hebben 

Grond moet aangekocht worden. 

Ideaal voor kinderen uit blitseard,Leeuwarden en 

Lekkum. Goed te combineren met een nieuwe 

wegen er naar toe. 

Enkele kinderen zullen toch de weg moeten 

oversteken 

Gelegen aan de hoofdweg, tweerichtingsverkeer 

mogelijk. 

 

Weinig verkeer in dorp lekkum zelf 

Als de school precies op de hoek aan de 

westkant wordt gebouwd belemmert dit het 

aanzicht van lekkum als je aan komt rijden uit 

leeuwarden 

Lastig, open ruimte. Kan enkel als het tegen de 

bosrand van het sportveld aan komt. 

Verkeer, open ruimte. 

Enigszins positief Te ver buiten het dorp, gevaarlijke oversteekplek 

door de bocht in de weg. 

Het stipje wat tegen stipje 5 aangrenst, is in mijn ogen 

de beste mogelijkheid. Het staat niemand voor het 

uitzicht. (Ja Blitsaerd 1 woning die letterlijk een paar 

100 meter verder staat)  

De inwoners uit Blitsaerd kunnen nu makkelijker de 

fiets pakken want de school staat een paar honderd 

meter verder, en dat is met de bestaande fietspaden 

goed te doen. (Het fietspad in de weiland moet dan 

wel verbreed worden. 

 

Voordelen zijn dat de kinderen gezond en veilig naar 

school kunnen. Zij hoeven niet de weg over te steken, 

het is beter voor het milieu, scheelt heel veel 

autoverkeer door de stadswijken en dorp. Met auto is 

het een paar kilometer (ik denk een dikke drie, terwijl 

met de fiets het een paar honderd meter is) ook 

aangezien de school groeiende is, is dat een ideaal 

optie 

Het enige knelpunten wat ik zie is dat er 1 

persoon klaagt die letterlijk een paar honderd 

meter er vandaan woont, maar wel zijn kind 

daar op school heeft zitten. Beloon hem net een 

paar extra bomen, zodat hij dan geen gebouw 

ziet(is voor de school ook leuk. 

In de oostelijke punt zou het mooi passen en opgaan 

in het aangezicht van het dorp. 

De westelijke punt vind ik het een te solitaire 

plek, die juist afsteekt bij het dorp. 

Prima kansen, goede aansluiting op doorgaande 

weg en mooi aan het begin van het dorp. Geen 

sluipverkeer 

Geen 

Goeie, zie 5. Verkeersproblemen 

 
Zoekgebied 6 ligt ook in de buurt van Blitsaerd 

en de Vrijheidswijk in Leeuwarden. De inwoners 

van deze wijken zijn niet uitgenodigd voor dit 

overleg. Hoe worden de inwoners van deze 

wijken betrokken bij het onderzoek naar een 

nieuwe locatie? De school zal in dat geval 

namelijk in hun gezichtsveld / uitzicht vanuit de 
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woning gebouwd worden. 

 

In dit gebied loopt daarnaast door de 

weilanden een voetpad met historische 

waarde. Wellicht dat dit ook in het onderzoek 

meegenomen kan worden. 

Deze lijkt mij heel goed: 

Centraal voor blitsaard, snakkerburen, Lekkum en 

Leeuwarden. 

Dichtbij buitensport locatie. 

Veel ruimte, ook voor de toekomst. 

Weinig overlast voor bewoners wanneer gebouwd in 

de richting van blitsaard. 

 

Samen met 1 is het rechtse rondje de beste optie, 

geen probleem met woningen, toegankelijk vanuit 

alle kanten. Optie is rotonde ipv bocht 

Voor de rechtse keuze geen, de linker staat 

tegenover woningen 

Ruimte, goede bereikbaarheid vanuit leeuwarden, 

vanuit blitsaerd kan er een fietspad worden 

aangelegd, zodat de school binnendoor te bereiken 

is. Met name de meest linkerstip zit bij weinig mensen 

direct in het zicht. 

Kinderen uit lekkum/leeuwarden/snakkerburen 

moeten oversteken. 

Het verkeer blijft uit dorp omdat het meeste verkeer van uit het zuiden komt en er is ruimte voor bouw. 

Als we voor deze locatie kiezen minder verkeersoverlast in het dorp en ook kans om een (fiets) doorgang 

naar  Blitsaerd te realiseren 

Klein Verkoper en ligt te buiten Lekkum 

Goed te bereiken voor kinderen en ouders uit 

Blitseard.  

Geen verkeerd meer helemaal door het dorp heen. 

 

Eigenlijk een hele mooie praktische locatie. 

Waarschijnlijk geeft dit de minste overlast voor de 

Lekkumers. De weg kan een 30 km zone worden. 

Goed bereikbaar voor kinderen uit Blitsaerd, maar 

met een veilige weg ook bereikbaar voor kinderen uit 

Leeuwarden, Wyns/Bartlehiem. 

Voor de Blitsaerders misschien niet leuk, maar zij 

hebben wel het voordeel van de school... Toch 

denk ik dat Blitsaerd er echt niet veel last van 

hebben. Het overgrote deel van de inwoners 

heeft kinderen in Lekkum op school, dus hoe fijn 

is dat... 
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Locatie 7 
Kansen Knelpunten 

 
Deze camperplaats trekt heel veel kampeerders 

naar Lekkum. Voor de school lijkt mij deze plaats 

niet ideaal gezien het vele verkeer op het kruispunt 

van de Buorren/Lekkumerweg/Mearsterpaed. Het 

pad naar school zou een nauwe trechter worden 

met alle gevolgen van dien. Ook hier geldt de 

geluidshinder van de vliegbasis.  
Gênant dat de bewoners van de camperplaats 

niet wisten dat hun huis wed besproken op de 

informatieavond. Naast hun is een spiritueel 

centrum, school geeft geluid. 

Geen optie. Deze mensen hebben hier hard voor gewerkt. 

Helemaal geen kans. Eigenaren weten van niks!!! Je gaat toch eerst met de eigenaren in gesprek 

voordat je dit als optie op de kaart zet. Zo ga je 

toch niet met andermans eigendom om. 

Totaal niets. Goed lopend bedrijf. Hoe kan je deze 

plaats aangeven. dus n.v.t. goed lopend en serieus 

zo ga je niet met mensen om, ze weten van niets. 

Is in particuliere handen/totaal niet aan de orde. 

Wie heeft dit bedacht ambtenaren die geen 

verstand hebben. Weze jongen zijn er nog maar vijf 

jaar hebben hun bedrijf net goed aan de gang. 

Hoe durft U. 

Geen optie 

Prima. Goed bereikbaar. verkeer blijft ... dorp. Laten de eigenaren zich uitkopen? 

geen je ontneemt iemand zijn broodwinning 

minder geschikt als locatie 1. geen 

Geen voordelen. Locatie te klein. 

Geen Uitkopen huidige eigenaren. 

Is daar nog ruimte voor school 

Geen, is al bezet, geen goed plan. is al bezet. 

geen Eigenaar is pas begonnen met een bedrijf. Die 

verkoopt echt niet. Onteigenen wordt een 

juridische beerput. 

Is dit van de gemeente? Dit is een particulier bedrijf wat een mooie start in 

Lekkum heeft gemaakt.  

ons inziens geen optie 

geen geen 

Slaat nog of wal!!! Bewoners zijn amper op de hoogte gesteld en de gemeente zegt dit het oneigenen 

geen optie zal zijn. Hoe geloofwaardig zijn de aangewezen locaties nog!? 

Geen, camperplaats loopt goed. Is in particulier bezit, is een goed lopend bedrijf. 

Geen kansen is wederom een mooi natuurgebied. 

Zie notitie bij locatie 1. 

Knelpunten voor de bewoners en eigenaar van de 

Camperplaats, die dan moet verhuizen en zijn 

bedrijf/werk niet meer kan uitvoeren? 

GEEN Nogmaals, het dorp is te klein voor een school met 

een leerlingenbestand van 250 leerlingen. En ik 

heb begrepen dat de school nog meer zal gaan 

groeien. Het gegeven 'dorpsschool' is dan niet 

meer aan de orde. Ik vind het wonderlijk dat er 

geen opties worden genoemd in woonwijk de 
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Blitsaerd. Hier staan veel meer huizen, en vanuit 

deze wijk gaan veel kinderen naar de PWS. Graag 

zou ik zien dat er naar deze locatie wordt gekeken. 

Geen kans. Moet camperplaats blijven. 

Nee Geeft teveel overlast voor de daar aanwezige 

bewoners, tevens zou er weer een ondernemer 

verdwijnen uit Lekkum. 

GEEN. Als er geen camperplek meer is in Lekkum, is dit 

een gemiste kans voor de Gemeente Leeuwarden 

als ex culturele hoofdstad. Je bent zó bij de stad. 

Mooie PR voor Leeuwarden / Lekkum, goed voor 

de economie/ cultuur en andere 

maatschappelijke voorzieningen. 

Geen 
 

GEEN. Dat is het huis van iemand! Het is het huis van iemand. Wij ervaren veel 

geluidsoverlast. 

Geen Door de school hier neer te zetten zal de 

camperplaats verloren gaan en dus zullen de 

eigenaren hun inkomen kwijtraken. Ze zullen de 

camperplaats moeten zien verdwijnen en daarbij 

met de gedachte dat alles waar ze zo hard aan 

hebben gewerkt verdwijnt. Ook zijn er niet veel 

camperplaatsen in Friesland en dus is het verlies 

van deze camperplaats ook schadelijk voor het 

toerisme van Friesland. 

Geen. Geen inkomsten voor de eigenaren.Hebben een 

nieuw bedrijf. 

geen Het is een absurd idee de camperplaats van onze 

buren te willen onteigenen, wie dat heeft bedacht 

moet zich schamen.  

Tevens komen dezelfde argumenten als van 

locatie 1 langs: 

Het zou naast Spiritueel Centrum Pacha Mama zijn, 

een school hiernaast zou de rust waarop het 

centrum gebouwd is en waarvoor mensen 

hierheen komen ernstig verstoren en het zou zo  

enorme financiële schade aan het centrum toe 

brengen.  

Het is een  wandelgebied, waar velen voor 

dezelfde rust een ommetje maken.  

Het zou een enorme toevoer aan auto's teweeg 

brengen over een smalle landweg waar geen 

twee auto's elkaar kunnen passeren zonder de 

bermen in te rijden. 

Absoluut geen enkele kans Een goed lopend bedrijf tast je niet aan!! 

geen Lijkt mij het huis van iemand? Dus gene goed plan. 

Geen. Te klein. Kom je van de regen in de drup. 

Geen enkele kans Hierbij zou een ondernemer met een geweldig 

bedrijf (camperplaats) moeten verdwijnen. Om 

verkeersoverlast en geluidsoverlast er voor in de 

plaats te krijgen. Een verarming van de buurt! 

zonde van de huidige onderneming. camperplak gezellige aanvulling van ons dorp. 

Goede locatie. 

 

Pré – Autoverkeer buiten het dorp. 

- Aanwezig bedrijf. 

- Eventueel ruiling van een perceel van de 

gemeente elders. 
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Pré – Geen oversteek doorgaande weg. 

Pré – Locatie sluit aan bij dorpskern. 

Pré – Voldoende ruimte. 

Nihil. Veel te klein voor dit doel, vetkeersoverlast op zo'n 

klein stukje weg. 

is voor mij geen locatie voor de school, is nu een 

Camperplaats 

hier zit een camperplaats. 

Geen Grond is van een particulier die er net een aantal 

jaar geleden een camperplaats is begonnen. 

Huh camperplaats? Wat is dit voor onderzoek Wat is dit voor een onderzoek 

Geen. Opheffen van een bedrijf. 

goede optie 

aan de rand van het dorp 

wil eigenaar verkopen?? camperplaats 

Zeer goede ontsluiting voor autoverkeer en 

fietsverkeer vanuit Blitsaerd (via bestaand 

fietspad). 

Directe overlast voor omwonenden. Zal mogelijk 

tot planschade vergoedingen leiden. Het is echter 

bestaande bouw (woonfunctie) dus wellicht 

minder grote impact op bestemmingsplan wijziging 

en dus minder kosten. 

Geen kans Daar is een camper plaats 

En verweg de slechtste optie 

geen 

afgezien van een bedrijf om zeep helpen komen 

fietsers en auto's via een kruising bijeen druk en 

onoverzichtelijk, gebeuren nu al de nodige 

aanrijdingen 

een groot en gevaarlijk knelpunt voor kinderen en 

andere weggebruikers. 

Geen kans. Geen ideale situatie voor het verkeer. Voornamelijk 

voor de halers en brengens. 

Heel krap hier. 

Het mooiste plekje van het dorp natuurlijk!! Mooi buiten/aan de rand van het dorp, weinig verkeer ¨in¨ 

het dorp. ideale ligging! 

Goede locatie om een dorpsschool te blijven, 

midden in 'de mienskip' van Lekkum. Goed 

bereikbaar, voor zowel dorpsbewoners als 

bewoners Blitsaerd. 

Is hier wel ruimte genoeg? Camperplaats dan 

verplaatsen naar locatie 1. Win win situatie. 

gene zijn er niet 

geen eigenaar wil deze locatie niet verkopen, te duur. 

Zie overige Ps: voor de eigenaren kwam dit rauw op hun dak. 

Bouwwerkzaamheden zijn gestaakt. Zij hebben er 

slapeloze nachten gekeken. Zowel zij als niemand 

had dit in het dorp zien aankomen 

weinig, is dan nog in het dorp dus verkeer zal er 

doorheen gaan 

weinig parkeer gelegenheid, uitweg komt in bocht 

uit bij wegversmalling, slecht overzicht met ander 

verkeer, en oponthoud ivm wegversmalling bij 

ingang lekkum. verkeer zal andere route gaan 

zoeken en dit is ook niet wenselijk  
Verkeershinder Snakkerburen 

verkeerstechnisch goed Anders dan in de info staat, is er niet een bedrijf in 

grondwerken maar een opstartend bedrijf met 

camperplaats. Als deze mensen niet willen stoppen 

en onteigend worden zou ik dat best bezwaarlijk 

vinden. 

Op de tekening is mij niet duidelijk waar deze 

locatie is. 

...... 

Niet Dit is de camperplaats en dat moet het ook blijven 
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Geen Je bouwt dan weer helemaal binnen bebouwing 

Niet geschikt voor zo'n grote school. 

Het is nu een mooi camperplaats, dat mag toch zo 

blijven? 

Krappe toegangweg. Overlast van verkeer. 

Geen Verkeers-slagader met afslag in bocht Buorren 

Geen heeft al bestemming Geen heeft al bestemming 

 
Nog steeds niet heel erg ruim volgens mij. En 

uitkopen van de huidige uitbater kost ongetwijfeld 

veel geld 

Verrassende keuze waar de eigenaren niet blij 

mee zullen zijn. Voordeel is dat e al een woning 

staat voor bijv. de kinderopvang. 

Toch ook wel serieuze plek. 

De weg terplaatse zou een stukje verbreed kunnen 

worden. Nadeel is de kruising in de bocht. Kan 

gevaarlijk worden voor de doorgaande fietsers die 

misschien geen voorrang krijgen. 

Huh??? Die camperplaats is hartstikke leuk. 

Aanvulling voor het dorp. 

Alleen maar. Qua logistiek. Qua inleveren 

goedlopend bedrhijf. Kapitaalvernietiging. 

Ook prima plek! Als bewoners weg willen zou dit 

heel geschikte locatie zijn 

Verkeersoverlast Snakkerburen doordat auto’s 

rondje gaan maken en via Bouwedyk weer terug 

gaan. Kinderen moeten nog steeds Lekkumerweg 

over als je vanuit Blitsaerd komt deze kruising is zeer 

gevaarlijk 

Op zich prima locatie. Zit een ondernemer. Zal die moeten verplaatsen. 

Lijkt mij niet echt de bedoeling. 

Lastig ivm tegenwoordig gebruik Gevestigd bedrijf( recreatie) 

Geen Zonde van het mooie bedrijf wat hier nu gevestigd 

zit 

Autoverkeer buiten dorp, geen oversteek doorgaande weg nodig, prima plek voor een school! 

Goed bereikbaar voor bewoners uit Leeuwarden Oost en Blitsaerd. 

Veel ruimte, veilige voor de kinderen. Camperplaats verdwijnt die er net is gemaakt, 

uitzicht voor bewoners verdwijnt. Te weinig ruimte 

om de auto's van de ouders daar stil te laten 

staan, waardoor het passeren moeilijk wordt. 

Geen Onhandige plek. Omwonenden zullen hier last van 

hebben! Route zal langs snakkerburen gaan. 

Zonder van de camperplaatsen die goed bezocht 

worden.. 

Geen Toegangsweg en parkeergelegenheid 

Geen te klein voor de toekomst De sloop en koop gaat te veel kosten 

Niet Te klein zonde van de camper plek 

 
Geen mogelijkheid meer voor de campers 

 

Alsnog een kleine toegangsweg 

Geen. Te klein, schieten we niks mee op. Verkeer stroming door twee dorpen moet je niet 

willen. Fietsen, lopers en auto's op smalle 

weggetjes moet je nie willen. 

Is toch een camperplaats! Infrastructuur, wordt rondje rijden gedeeltelijk door 

Snakkerburen 

Het is voor de Lekkumerweg makkelijk Ik weet niet of de camperplaats te koop is 

 
Te klein 

Geen Bijzondere locatie aangezien hier de camperplaats 

zit 
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Geen Te klein. 

 
Is al perfect in gebruik. 

Geen optie Geen optie 

Bereikbaarheid Eigenlijk qua oppervlakte te klein voor de nieuwe 

school. Het zou prettig zijn als het allemaal iets 

ruimer opgezet kan worden.  
School staat te dicht bij woningen. 

Geen Camperplaats is goed voor toerisme dorp en 

Leeuwarden. 

Klein Er is een camperplaats en archeologisch 

Dicht bij de rand van het drop.  

En voldoende toegang voor auto's, fietsers en 

voetgangers (voetpad door trekken) 

Prive terrein waar ook een onderneming op staat. 

Niet veel. Het is wel grenzend aan een mooi 

perceel wat kansen geeft voor brede 

natuureducatie en zal mogelijk de minste overlast 

geven voor bewoners. 

Klein, ingekneld tussen twee huizen. 
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Locatie 8 
Kansen Knelpunten 

 
Op deze huidige locatie blijft de verkeersoverlast 

die er nu al is. 

In mijn ogen geen kans anders hadden we deze 

discussie niet. Het is toch te klein om. En om mij wel 

een kans de lucht in. 

geen het zit er nu ook. 

Helemaal GEEN OPTIE. Als er omhoog word 

gebouwd is er nog geen genoeg ruimte om te 

spelen. Te weinig plein m2. Voor de omgeving niet 

te hopen!!!! Gaan ook niet akkoord met deze 

optie. 

Ook 't vele verkeer waarvan we nu al veel last van 

hebben, word nog erger met nog meer leerlingen. 

Geen één. Verkeer een probleem. Dan zou het hoogbouw moeten worden. En dan 

moet er geheid worden en eerst afgebroken. 

Dit zou een optie zijn. Zit je weer met het verkeer. 

Prima plaats. 120 leerlingen meer dan genoeg. Zijn opgelost door verkeersbeperkende 

maatregelen. 

grote kans. geen 

Geen! Te kleine ruimte! 

Geen voordelen. Voor zo'n grote school veel te klein. 

Meerdere. Neem in dit plan volgende idee mee. 

Renovatie huidige bebouwing of lage nieuwbouw. 

Verbouw de huidige gymnastiekzaal tot lokalen. 

Deze zaal is al geaccepteerd. huidige buren zijn 

komen wonen toen deze er al stond. een nieuwe 

sportzaal met kantine, kleedruimte en berging op 

sportveld (Goodwill!) Grond reeds in bezit. School 

blijft in centrum dorp. 

Ruimte voor schoolplein? 

geen parkeren een probleem 

geen kans. te klein, te druk. Hoogbouw geen optie, te druk in 

de straat met auto's en ouders van buiten uit. 

Mogelijk. Dezelfde als nu, auto's blokkeren de straten 

volledig. Hoogbouw stuit op verzet bewoners 

rondom locatie. 

Als de dorpsschool daadwerkelijke een 

dorpsschool bleef,  dan was deze locatie 

toereikend. En was het probleem voor nieuwbouw 

niet aanwezig. 

Overlast voor omwonenden; wb verkeersdrukte en 

geluidsoverlast. Teveel kinderen op een te kleine 

ruimte . 

geen Beperkte ruimte voor gebouw en speelruimte max. 

250 kinderen 

rondom bewoning 

onvoldoende ruimte voor auto's ouders/ 

verzorgenden bij brengen en ophalen kinderen 

onveilig; dorp wordt als speelplaats gebruikt, veel 

lawaai, zorgt voor overlast, tuin dorpshuis wordt als 

speelplaats gebruikt door de kinderen, al met al 

geen aan te bevelen locatie. Lekkum had 

dorpsschool, met 50,60 kinderen max.  dit stadium 

is al lang gepasseerd helaas. Vraag me af of 

Lekkum nog als locatie dient te worden gezien als 

de school/IKC zo omvangrijk wordt. Is  niet te doen 

voor een dorp als Lekkum is mijn opinie. Veel te 

veel kinderen, auto's, verkeer  etc. en alles wat 

daarbij komt te kijken aan lawaai, milieuvervuiling, 
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verkeer .Men houdt nu vast aan ''oude principes'' 

zoals  school moet blijven in Lekkum. 

School is uit zijn voegen gegroeid!! 

De Juiste plek!! School op deze plek houden en de 

te kort aan ruimte huren bij de school 500 meter 

verder op in Leeuwarden. Zodat de inwoners op 

Lekkum weer trots op Lekkum kunne  zijn 

GEEN knelpunten 

Minste weerstand dorpsbewoners Te weinig pleinruimte. 

Deze plek omarm ik omdat ik achter de school 

woon op Weme en bang ben dat er anders huizen 

worden gebouwd op de plek van de oude school. 

Daardoor zal de rust en stilte die ik na schooltijd, 's 

avonds en in het weekend ervaar kwijt zijn en 

tegen hoge bebouwing aankijk mijn privacy en 

uitzicht belemmert. 

Voor mij persoonlijk geen, dit lijkt mij nog steeds de 

mooiste en logische locatie óók voor de kinderen 

wat betreft de veiligheid van de kinderen als ze 

spelen na schooltijd op het plein. 

Daar is iedereen aan gewend, combinatie met het dorpshuis. 

geen. De huidige locatie is prima voor een kleine school 

met max 150 / 175 leerlingen. Maar voor zo'n 

enorm complex met zoveel kinderen en dito 

ouders en auto's, zie ik de huidige locatie ook als 

ongeschikt: 

-wat gaat dit betekenen voor de direct 

omwonenden? 

-wat betekent dit voor de kleine straatjes rondom 

de school? 

-in hoeverre kun je een school met meer dan 250 

leerlingen in een dorp met ruim 400 inwoners, nog 

een dorpsschool noemen? 

Geen kans. Gaat dan ten koste van de speelruimte van de 

kinderen? 

Waar moeten de kinderen dan zolang heen tijdens 

de bouw. 

Nee Om aan de eisen te voldoen zou er hoogbouw 

moeten komen, iets wat niet past in het dorp. 

Aan de andere kant zou ik zeggen geef de 

omwonenden nu ook de rust doordat de school 

daar weggaat, zomers even lekker in de tuinzitten 

is een crime ivm het geschreeuw van de kinderen. 

In mijn optiek de school afbreken en plaats daar 

starterswoning, er is hier een grote belangstelling 

voor met name voor de oudere jeugd die nu 

verplicht naar Leeuwarden moeten verhuizen 

omdat er geen aanbod van woningen zijn en 

indien wel dan zijn deze voor hen niet te betalen. 

GEEN! Parkeer problemen aan de Buorren/Weme, 

enorme planschade bij hoogbouw (2 lagen), 

geluidoverlast, niet genoeg speelruimte voor de 

kinderen. 

Geen 
 

Geen Lijkt me ook een plek die jullie willen onteigenen 

van iemand. 

De verandering voor de kinderen en ouders van 

de kinderen is minimaal doordat de school 

dezelfde locatie behoud. Ook blijft de school in de 

kern van het dorp. Het dorp is inmiddels al gewend 

dat de school in het dorp zit. 

Geen 

Blijft in de kern van het dorp. Het verkeer 
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Lijkt me een logisch plan, met allicht een 

dependance aan de overkant in locatie 3 of 4 

geen 

Weinig kans. Midden in het dorp. 

Zorgt voor veel overlast. 

Geen Evan als 7 

Absoluut geen. Slechtste locatie gezien het grote 

aantal leerlingen. 

Veel te weinig ruimte. Er zijn geen fatsoenlijke 

buitenspel activiteiten mogelijk. Altijd in de drek 

van het grasvel. Klagende / zeurende buren. Deze 

locatie kan alleen met een school van 50 

leerlingen en niet van 200. Halen en brengen is ook 

een kriem. 

Op het plaatje kan ik niet zien wat dit is. Geen mening 

zeer goede locatie, plat gooien en opnieuw 

opbouwen 2 hoog. gymlokaal eraf en hier 

speelplein van maken. 

n.v.t 

Pré – Ligt in de dorpskern. 

Pré – Geen oversteek doorgaande weg. 

- Beperkte ruimte. 

- Veel auto verkeer door Lekkum en de Buorren. 

- Tijdens de bouw van de nieuwe school op deze 

plaats is tijdelijke huisvesting elders nodig. 

Redelijk. Misschien de goedkoopste oplossing. Misschien te klein en als dan besloten wordt om de 

school id hoogte te bouwen, dan is de privacy vd 

aanwonenden 0. 

Op deze locatie de Gymzaal verbouwen, 4 

lokalen. De huidige school reorganiseren en locatie 

beter benutten. Noodlokalen afbreken en hiervoor 

passende nieuwe bouw. Het is al gemeente grond.  

School blijft in de kern van het dorp. Een nieuw 

gym lokaal op het sportveld. Dan zijn de 

sportactiviteiten bij elkaar. 

De krappe bestaande bebouwing. De ruimte blijft 

beperkt voor de school. 

Geen kans. Dweilen met de kraan open. 

Jaaa goed idee! Niets, maar de gemeente wel denk ik 

Geen. Voortzetten van verkeeroverlast door het dorp. 

Weinig tot geen speelruimte voor leerlingen. 

Hoogbouw is onwenselijk. 

minder kinderen toelaten, dan volstaat de huidige 

locatie 

n.v.t 

De enige kans voor deze locatie zie ik wanneer 

een beperking van aantal kinderen qua instroom 

wordt gesteld. 

Complete herbouw van de school, meerdere 

verdiepingen, slechte bereikbaarheid. 

Kleine kans Er is volgens mij dan te weinig ruimte 

geen is nu al een knelpunt met aantal kinderen en bij 

groei zal dit nog groter worden. 

Dit was de oplossing geweest 10 a 15 jaar terug. 

Toen we allemaal al hadden aangekaart dat het 

te vol werd op school. Maar niemand luisterde. Het 

had gewoon bij 120 leerlingen moeten blijven 

toendertijd . Dan had er geen megaschool hoeven 

te komen. Of een klein schooltje erbij in De 

Blitsaerd. 

Als daar een megaschool gaat komen. Dat kan 

toch niet in deze dorp. Het had een dorpsschool 

moeten blijven met max 120 leerlingen. 

 
Vele verkeer moet door het dorp. 

School kan op dezelfde plek blijven. School moet dan tijdelijk, tijdens de bouw, uitwijken 

met bijv. keten, naar een andere plek. Dat kan wel 

2 jaar duren (?). 

in principe mogelijk "'aardige"' operatie sloop incl.gymlokaal 

 wederom verkeer in dorp 
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geen overlast voor omwonenden 

Zie overige Zie overige 

geen, huidige lokatie is nu al te klein meer leerlingen betekend meer verkeer dus nog 

meer overlast met halen en brengen. 

parkeergelegenheid is momenteel al erg beperkt 

en geeft overlast. nog meer kinderen geeft ook 

meer geluidsoverlast, dit is soms al een drama. 

dubbele bebouwing geeft voor direct 

omwonenden ook minder privacy en minder 

woongenot.   

Het zou prima zijn voor de helft van het aantal 

leerlingen 

de oppervlakte is klein en dan zou het heel hoog 

worden. Dat is niet leuk voor de buren. Er is al te 

weinig speelruimte, er is altijd gedoe met verkeer. 

Waar laat je die kinderen in de tussentijd als er een 

school afgebroken en opgebouwd moet worden? 

Slechte locatie geen kansen. Oppervlakte is te klein voor 200 - 250 kinderen. 

Het geluid van(geschreeuw/gegil) van deze 

kinderen kan niet weg komen  

Als de school de hoogte in gaat in breuk privacy. 

Waardeverminderingen van de huizen rondom de 

school.  
Te kleine locatie, weinig ruimte om uit te bouwen. 

Zeer slecht plan 00 De school wil groeien dat betekend nog meer 

verkeersoverlast in het dorp 

Je zit centraal in het dorp en iedereen die erom 

heen woont weet niet beter dan dat de school er 

staat. Ik zou dan de gymzaal herbouwen bij het 

sportveld. Zo heb je meer ruimte. 

Enige nadeel is het drukke verkeer binnen het 

dorp. We hebben te maken met veel ouders die 

buiten het dorp vandaan komen en geen rekening 

wensen te houden met onze kinderen. Zoals we al 

eens hebben geconstateerd grote huizen, grote 

auto's, grote ego's en zeer grote mond (u ziet iets 

van frustratie) 

Dit was eigenlijk de allerbeste locatie. Er hadden 

nooit meer dan  120/150 kinderen op deze school 

aangenomen mogen worden. Dit hebben we 

10/15 jaar terug al gezegd. 

 

Laat de school gewoon bestaan en bouw een 

grotere school met hetzelfde onderwijsprincipe in 

Leeuwarden! 

Hoogbouw ook niet leuk voor de omwonende 

bewoners. Last van verkeersdrukte. 

Bij nieuwbouw moeten de kinderen eerst een 

andere plek hebben, ook niet handig. 

De tweede nummer 1 wat mij betreft, hier zijn we 

aan gewend 

Blijft het autoverkeer 

Het kan moet goed na gekeken worden Het verkeer 

Kinderen leerlingen op school toe laten. Max van 120 leerlingen. 

 
Hoogbouw is privacygevoelig zou niet mijn 

voorkeur hebben gezien dat dat onze vrijheid in 

tuin belemmerd 

Oud en vertrouwd, Maar gezien het feit dat er dus te weinig ruimte is 

kan dat niet te voorschijn getoverd worden. Tenzij 

de pleintjes die er zijn moeten verdwijnen. En dat is 

natuurlijk niet wenselijk voor een basisschool. 

Bovendien moeten de kinderen dan voor een 

lange tijd op één of meerdere scholen in 

Leeuwarden worden ondergebracht tijdens sloop 

en herbouw 
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Geen kansen voor een schoolgebouw met 

verdiepingen. Houdt het licht tegen bij de 

bewoners op de Weeme. Wel goed voor alleen 

kinderopvang. 

Dezelfde problemen als nu, met teveel 

autoverkeer op bepaalde momenten. 

Tja. Overlast blijft maar is ook bekend. Te kleine plek voor combi werken en spelen. 

Parkeerprobleem blijft. 

Geen kansen De overlast is nu al enorm  door het verkeer.dit zal 

alleen maar toenemen met meer leerlingen 

aangezien de ouders nu al met hoge snelheid door 

de straat rijden en hun auto's her en der parkeren 

Geen kansen. Verkeersproblemen blijven. 

De hoogte in, dorpshuis betrekken bij school maak 

er allemaal 1 centrum van. Dorpshuis wordt vaak 

alleen maar buiten schooltijden gebruikt dus als je 

dat kunt combineren heb je een win win situatie. 

Het geheel moet dan wel afgebroken worden 

behalve oude gedeelte. 

Verkeersoverlast 

Tijdens renovatie nieuwbouw moeten kinderen 

tijdelijk ergens anders heen 

Blijft mooi om bestaande locatie en aanzicht van 

het dorp wordt niet aangetast, mocht dit een 

probleem blijken. Herinrichting locatie met 

dorpshuis. Multifunctioneel maken en integreren. 

Lijkt mij wel een goede oplossing. Grote ruimte in 

dorpshuis kan ingericht worden als lokaal en en 's 

avond gebruikt worden voor andere 

gelegenheden. Oppervlakte beide percelen is 

groot genoeg. Ook voor speelplaats kinderen. 

Spelende kinderen geven nu overlast in dorp. Dit 

zou een voorwaarde moeten zijn. Ze spelen nu 

deels tussen parkerende auto's. Parkeren op 

locatie 3, 4 of 5 om overlast dorp te verminderen. 

Volgens mij moet dit mogelijk zijn of mogelijk 

gemaakt worden. Bouwkosten kunnen denk ik 

worden beperkt. Deze optie moet zeker worden 

onderzocht. 

Wens voor langbouw door omwonenden (weet 

niet of dit realiseerbaar is). Mocht dat niet zo zijn 

dan moeten we denk ik wel de vraag stellen wat 

er dan gebeurd met de grond als de school naar 

een andere locatie gaat. Als daar woningen 

komen en wel dubbele verdieping, dan is de 

privacy ook weg. Nadeel indien parkeren en 

speelplaats niet worden gerealiseerd is onrust dorp 

blijft. 

Niet realistisch. beperkte oppervlakte daardoor ongewenste 

hoogbouw, nieuwe locatie gymzaal nodig, en 

tijdelijk vervangende ruimte gedurende de bouw 

Geen Een school in het hart van een dorp is niet meer 

van deze tijd 

Bevalt goed qua locatie in het dorp/ makkelijk 

toegankelijk geen oversteek weg, en wat gebeurd 

er anders met deze plek? 

Autoverkeer in het dorp 

- - 

Men kan wel breder uitbreiden, als gymlokaal 

verdwijnt of als die kleiner wordt gemaakt. 

Omhoog bouwen willen we als buren die erom 

heen wonen niet, men kijkt dan in de 

etages(slaapkamers) van de bewoners. Te weinig 

ruimte om tevens een schoolplein te creëren, 

kinderen moeten nu steeds gevaarlijk de weg 

oversteken om pauze te kunnen houden in het 

speeltuin. Waar ook auto's voordurend langs 

komen. 

Geen Te veel verkeer door het dorp! Niet genoeg ruimte!  

Te veel omwonenden die er last van hebben! 

Geen Overlast voor omliggende bewoners. Te weinig 

ruimte voor een IKC. 

Niet, veel te klein zoals al is aangegeven. Het 

terrein moet groter zijn en kinderen hebben ruimte 

nodig om te spelen. 

Veel 
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Niet Te klein nog steeds te veel auto's die echt door het 

dorp gaan. En te weining Parkeer mogelijkheden 

Weinig mensen op hun teentjes getrapt vanwege 

geen verandering 

Verkeer in de wijk is een crime bij halen en 

brengen, lekkum is dan 1 grote chaos. Voordeel 

van school aan de hoofdweg is dat dit probleem 

mede wordt getackeld 

Voor school geen. Woningen kan misschien wel. Of 

gun de bewoners een beetje extra ruimte om te 

parkeren en groen. 

Voor een school veel te krap. Ga je de hoogte in 

zou ik het jammer vinden voor de omwonenden. 

Geen Te klein, gun kinderen eindelijk ruimte en 

buitenspeelgebied. Past niet bij de onderwijsvisie 

Reggio Emilia. 

Van de school zou je een dependance kunnen 

maken. En eventueel kan je van het gymlokaal vier 

lokalen extra maken. Ik denk dat deze optie net 

zoals veld 6 (en misschien 7) een goede kans 

maakt 

Ik weet niet of de school het vier lokalen erbij, 

genoeg heeft. Maar je zou de school wel als een 

soort dependance mee kunnen laten doen. Dat 

scheelt ook weer met eventuele bouwkosten van 

nieuwbouw. Plus de grond all-in bezit van de 

gemeente  
Te klein en dan zou de gymzaal moeten 

verdwijnen en waar komt die dan? Dan is het 

geheel weer gesplitst, en niet wenselijk. 

Geen Ruimte is te klein, midden in het dorp. Aan de 

doorgaande weg is logischer 

Geen. Te klein en teveel druk in het dorp. 

Dit kan ook Hoogbouw 

Zorg dat hier direct een mooi en voor het dorp 

prettig plan voor komt. Omwonenden hebben 

veel flexibiliteit getoond de laatste jaren 

Blijft te allen tijden te klein 

- Het is zowel qua verkeersdrukte als qua 

oppervlakte niet meer passend. Het zou mooi zijn 

als het iets ruimer kan.  
Te weinig ruimte en dit geeft nu al veel overlast 

door het verkeer. 

Geen Als er geen knelpunten zouden zijn hadden we nu 

deze discussie niet gehad 

Redelijk Geen 

Geen wijziging in bestemmingsplan.  

Grond van Gemeente Leeuwarden. 

Te klein perceel voor een voldoende groot IKC. 

Met voldoende ruimte voor kinderen om buiten 

activiteiten te doen. 

Te veel verkeerd door de kleine straten van het 

dorp. 

Eigenlijk niet. Het is grond van de gemeente dus 

goedkoop. Maar ruimte om te spelen is er bijna 

niet. Overlast in het dorp blijft, qua verkeer. 

Verkeersoverlast, weinig ruimte voor de kinderen 

(weinig pleinruimte), overlast voor omwonenden. Er 

wordt nu al regelmatig geklaagd. Daarnaast past 

bij de visie van de school een school op een meer 

groene plek. 

 

 


