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In samenwerking met
Stichting Openbaar Onderwijs Marenland , Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier, Primenius en Kids2b

Inleiding

Programma van eisen

Zoals we u eerder berichten is de gemeente samen
met de basisscholen Jan Ligthart, Tasveld, ’t Zigt,
Sterre der Zee, de Zaaier, de Windroos en
kinderopvang Kids2b gestart met de voorbereiding
van het nieuwe kindcentrum aan de Jachtlaan in
Delfzijl West. Ook met de kinderopvang van
Smallsteps wordt gesproken over samenwerking in
het nieuwe kindcentrum. In het nieuwe kindcentrum is
in de toekomst opvang en onderwijs te vinden voor
kinderen van 0-12 jaar. De locatie van het
kindcentrum is gepland op de groenstrook bij de
Windroos, tussen de Barklaan en de Jachtlaan.

De projectgroep is op dit moment bezig met het
afronden van het programma van eisen voor de drie
scholen. Het uitgangspunt is dat drie basisscholen zich
in het nieuwe kindcentrum vestigen, namelijk voor
openbaar onderwijs (Marenland), Christelijk onderwijs
(Noordkwartier) en Katholiek onderwijs (Primenius). In
deze fase besteedt het onderwijs veel aandacht aan de
manier waarop zij in het kindcentrum willen
samenwerken en wat dat betekent voor de nieuwe
gebouwen.

In deze nieuwsbrief leest u meer over de laatste
stand van zaken van dit programma.

Voorbereiding
De voorbereiding van het nieuwe kindcentrum
gebeurt door twee groepen:
 de projectgroep bestaande uit de scholen,
kinderopvang en de gemeente;
 de klankbordgroep verkeer en omgeving,
bestaande uit omwonenden, bewonersvertegenwoordiging en MRleden van de scholen.
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Aandachtspunten verkeersituatie
De klankbordgroep verkeer en omgeving is inmiddels
een aantal keren bij elkaar geweest. Als eerste heeft de
klankbordgroep de knelpunten in de huidige
verkeersituatie in kaart gebracht en geïnventariseerd
welke mogelijke knelpunten kunnen ontstaan bij de
komst van het nieuwe kindcentrum. Voor de
inventarisatie waren veiligheid en veilige schoolroutes
voor de kinderen leidend evenals het beperken van
overlast voor de omwonenden. De inventarisatie heeft
geleid tot een lijst van aandachtspunten die betrekking
hebben op de huidige en toekomstige verkeersituatie
rondom het nieuwe kindcentrum.
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Verkeersonderzoek
Met deze aandachtspunten in de hand heeft de
klankbordgroep een extern verkeersbureau
geselecteerd. Het bureau heeft begin maart
onderzoek gedaan naar de verkeersituatie in de
omliggende straten van de Jachtlaan (de beoogde
locatie voor het nieuwe kindcentrum) en de toegang
en ontsluiting van dit deel van de wijk.
Het verkeersbureau maakt een analyse en adviseert
vervolgens over een verantwoorde en veilige aanpak
van het verkeer voor de kinderen en omwonenden
van het nieuwe kindcentrum aan de Jachtlaan, zodat
er in de wijk en de toegangsstraten naar het
kindcentrum veilige schoolroutes ontstaan (te voet,
op de fiets en in de auto). Ook vanuit verder weg
liggende wijk als Fivelzigt.
De leden van de klankbordgroep hebben aangeven
dat de huidige verkeersdruk al groot is. Er is onder
meer regelmatig overlast door parkerende ouders
aan de Barklaan. Regelmatig zijn opritten van huizen
geblokkeerd door ouders die met de auto hun kind
naar school brengen. De gemeente heeft de situatie
ter plekke bekeken en een bord geplaatst om de
parkeeroverlast voor de omwonenden te
verminderen.

informatieavond houden zodra de uitkomsten van het
verkeersonderzoek bekend zijn en het programma
van eisen van de scholen. De verwachting was
februari 2018. Helaas is dit niet gelukt vanwege de
vertraging die het verkeersonderzoek heeft
opgelopen door het extreem koude weer. We
verwachten u nu nog voor de zomervakantie te
kunnen uitnodigen. Op deze informatieavond
presenteert het verkeersbureau de uitkomsten van
het verkeersonderzoek en kunt u het plan van eisen
van de schoolbesturen inzien.

Alle informatie op een rij
Heeft u nu al vragen? Mailt u dan met projectleider
Gosé Posthumus via g.posthumus@delfzijl.nl
Wilt u op de hoogte blijven van het proces en de
laatste stand van zaken? Op de website
www.koers2022.nl vindt u alle informatie over de
scholentransitie en Kindcentrum West. Via deze
website kunt u ook uw vragen naar ons toesturen.

Scholenplan Delfzijl
Delfzijl maakt het basisonderwijs toekomstbestendig
door een groot aantal basisscholen onder te brengen
in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang
zijn samengebracht. Met deze scholentransitie wil de
gemeente bijdragen aan een kwalitatief onderwijs
klimaat, duurzaamheid en een toekomstbestendige
omgeving voor kinderen.

Colofon

Met de directie van de school is gesproken over hoe
we ouders kunnen bewegen om hun auto te parkeren
op plekken die daarvoor bedoeld zijn om zo overlast
te beperken.

Informatieavond
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In de vorige nieuwsbrief is aangekondigd dat we een
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