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Geachte heer, mevrouw,
Op het lege veld aan de Saffierstraat 3a (voormalige Crescendoterrein) is een tijdelijk
schoolgebouw gepland voor een nieuwe internationaal georiënteerde basisschool (IGBO). De
gemeente stelt de locatie ter beschikking en samen met schoolbestuur PROOLeiden-Leiderdorp
werkt de gemeente aan de tijdelijke huisvesting. Het oprichten van de school is de
verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. We sturen u deze brief, omdat PROOLeidenLeiderdorp recentelijk heeft aangegeven dat de realisering van de nieuwe school op dit moment
voor de scholengroep, door de coronapandemie en de financiën, te risicovol is.
De oprichting van de internationale school ligt hierdoor voorlopig stil en de oorspronkelijke
planning, die we u eerder lieten weten, is losgelaten.
Graag informeren we u in deze brief over de stand van zaken.
Aanleiding voor nieuwe internationale school
In de Leidse regio, aan de westkant van Leiden, is behoefte aan internationaal georiënteerd
basisonderwijs (IGBO). Een IGBO is een school waar leerlingen een internationaal erkend
lesprogramma volgen in een Engelstalige lesomgeving. Het college van burgemeester en
wethouders heeft na een intensieve zoektocht besloten het terrein gelegen aan de Saffierstraat
3a (Crescendoterrein) aan te wijzen als locatie voor de tijdelijke (5 tot 10 jaar) huisvesting van
deze nieuwe internationale basisschool. Het Crescendoterrein wordt niet meer gebruikt door de
korfbalvereniging en is eigendom van de gemeente.
Stand van zaken
De gemeente en PROOLeiden-Leiderdorp hebben de afgelopen periode goed samengewerkt en
een aantal stappen gezet richting de realisatie van de tijdelijke huisvesting en opening van de
internationale school. Het project was gereed voor de volgende stap, namelijk het indienen van
de omgevingsvergunning en daarna de realisatie van de tijdelijke huisvesting. Nu zijn de
voorbereidingswerkzaamheden voor de tijdelijke huisvesting aan de Saffierstraat voorlopig
stopgezet. De oorspronkelijke planning, met de eerste schooldag na de zomervakantie van
2021, is niet meer haalbaar.
Wat nu?
De gemeente voert nu gesprekken met een ander schoolbestuur om te kijken of zij de
internationale school willen oprichten. Dit schoolbestuur is positief, maar moet goed uitzoeken of
het (financieel) kan. De intentie van dit schoolbestuur is om gebruik te gaan maken van de
tijdelijke huisvesting aan de Saffierstraat. Zodra het andere schoolbestuur definitief heeft
besloten om de IGBO over te nemen, zal het bestuur samen met de gemeente in gesprek gaan
over vestiging op deze locatie. Nu dit tot vertraging leidt, willen wij u als omwonende zorgvuldig
informeren. Ook nu we nog weinig weten over het vervolg. Zodra de gemeente meer helderheid
heeft over de vervolgstappen, dan volgt meer informatie over het proces en de inhoud van de
plannen.

Vervanging riolering
De komst van een tijdelijk schoolgebouw op het voormalige Crescendoterrein heeft ook effect op
de inrichting van de Saffierstraat. Daarnaast lopen er nog andere projecten in uw wijk, die ook
effect hebben op de inrichting van straten. De riolering in uw buurt zal vervangen worden.
Hierover heeft u deze week een andere brief ontvangen.
Informatie
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of stuur een e-mail naar Jeroen van Dijck,
assistent projectmanager via j.van.dijck@leiden.nl. In afstemming met u kan er dan
desgewenst een online/telefonische afspraak ingepland worden.
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben met deze brief. Indien nodig beantwoorden we
graag uw vragen telefonisch en/of online.
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