
Beste raadsleden, 
 
Mijn naam is Judith Dankelman. Ik ben directeur van interconfessionele basisschool De Ark 
in Haarlem-Noord. Onze school heeft ruim 620 leerlingen en enthousiast team van 65 
leerkrachten. We zetten ons dagelijks in voor uitdagende en duurzame leeromgeving voor 
onze kinderen.  
 
Ik sta voor u met een dringende oproep. Wij hebben de ambitie om schoolplein te 
vergroenen. Dat doen wij niet alleen vanuit de overtuiging dat een groen schoolplein 
bijdraagt aan een gezonde en duurzame omgeving voor onze leerlingen en buurtbewoners, 
maar ook omdat het keihard nodig is. Ons plein is volledig bestraat met klinkers. Dat leidt 
regelmatig tot overlast. Zowel bij regen als bij hitte. Over klimaatverandering hoef ik u niets 
uit te leggen. 
 
Afgelopen periode is er met betrokkenheid van leerlingen, leerkrachten, buurtbewoners en 
het management van de school gewerkt aan een plan voor de vergroening van het plein. 
Dankzij de financiële bijdrage van de school, het hoogheemraadschap en de opbrengsten 
van onze Arkdag hebben wij geld ingezameld. En dat heeft geleid tot resultaat: een deel van 
ons schoolplein is afgelopen zomer vernieuwd. Wij zijn er trots op.  
 
Maar daarmee zijn wij nog niet klaar. Het grote plein moet nog op de schop. Een plein dat 
eigendom is van de gemeente en waarvan wij het gebruik delen met de buurt. Ook voor dit 
plein liggen de vergroeningsplannen al klaar. Maar het ontbreekt ons aan voldoende 
financiële middelen om deze te realiseren. Daar hebben wij de gemeente voor nodig. Via de 
ambtelijke lijn van de gemeente Haarlem lukt het ons niet om dit te organiseren. En dat 
terwijl onze ambities perfect aansluiten bij het gemeentelijk beleid en het coalitieakkoord.  
 
Wij willen zo snel mogelijk aan de slag. Kunnen wij op uw  (financiele) steun rekenen?  



Voorstellen, duo
Grote school

Intro



Wat is er allemaal al 
gedaan?
Ontwerp:
Leerlingen, leerkrachten 
en buurtbewoners.

Kleine plein vergroend
door de Twee Heren
hoveniers mbv NPO 
middelen, subsidies en 
acties school.



Welkom!!!

Schoolplein is
vergroend op
kosten van de 
school door

Hoveniersbedrijf
de Twee Heren



Wensen huidig schoolplein

eigendom gemeente Haarlem:

• Duurzaam en groen,

• Waterdoorlatend (zie
volgende dia‘s),

• Uitdagend en speels,

• Veiligheid tijdens en na 
schooltijd,

• Minder (geluids)overlast



Wateroverlast
op huidige plein



Welkom!!!



School heeft haar deel gedaan. 
In coalitieakkoord en begroting 
2023 is vergroening en klimaat 
bestendig maken van de stad als 
speerpunt opgenomen. 
Laten we samen kijken hoe we 
snel het plein dat in eigendom 
van gemeente is kunnen 
aanpakken en 
toekomstbestendig kunnen 
maken.



Voorstellen, duo
Grote school

Intro


