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

Inleiding

leden van de MR-en van de scholen. De klankbordgroep geeft advies over het verkeer en de omgeving.

De gemeente is 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. Hier is in de toekomst
opvang en onderwijs te vinden voor kinderen van 012 jaar. De locatie van het kindcentrum is gepland
op de groenstrook bij de Windroos, tussen de
Barklaan en de Jachtlaan. We vinden het belangrijk
dat de inrichting van de omgeving en de plek van de
nieuwe gebouwen zo goed mogelijk aansluiten bij de
wensen van omwonenden en betrokken scholen. In
deze nieuwsbrief leest u meer over de voorbereiding
en de laatste stand van zaken van dit programma.

Projectgroep
De projectgroep is op dit moment bezig met het
programma van eisen voor de drie scholen. Het
uitgangspunt is dat er drie basisscholen worden
gevestigd, namelijk voor openbaar onderwijs
(Marenland), Christelijk onderwijs (Noordkwartier) en
Katholiek onderwijs (Primenius). Daarnaast vestigt
Kids2B zich in het gebouw voor het peuteronderwijs.
In deze fase besteden de betrokken partijen veel
aandacht aan de manier waarop zij willen samenwerken en wat dat betekent voor de nieuwe gebouwen.

Voorbereiding
Op dit moment zijn twee groepen bezig met de
voorbereidingen. De projectgroep bestaande uit de
scholen, kinderopvang en de gemeente begeleidt
het bouwproces. Daarnaast is een klankbordgroep
verkeer en omgeving ingesteld, bestaande uit
omwonenden, bewoners-vertegenwoordiging en
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Klankbordgroep verkeer en omgeving
De klankbordgroep verkeer en omgeving heeft een
adviserende rol op het gebied van de inrichting van de
omgeving van het kindcentrum en de toekomstige
verkeerssituatie. Daarbij zijn de aandachtspunten
veiligheid en veilige schoolroutes voor de kinderen en
het beperken van overlast voor de omwonenden. Ook
wordt aandacht besteed aan de huidige overlast wat
betreft het parkeren rond de Windroos.

omliggende straten van de Jachtlaan en de
toegang en ontsluiting van dit deel van de wijk.
We vinden het belangrijk dat in de wijk en de
toegangsstraten naar het kindcentrum veilige
schoolroutes ontstaan.

Gebouw op de locatie
Samen met de klankbordgroep verkeer en omgeving is
gekeken naar de verschillende bebouwingsmodellen
die zijn voorgesteld door het stedenbouwkundige
bureau dat de gemeente adviseert bij de bouw van het
nieuwe kindcentrum. De aandachtspunten worden
meegenomen door de projectgroep.
Hieronder de belangrijkste aandachtspunten:
De toegang van de scholen komt aan de Jachtlaan,
zodat de Barklaan verkeersluw wordt;
Het parkeren en het halen en brengen (kiss & ride)
gebeurt zoveel mogelijk op het eigen terrein van het
kindcentrum;
De samenhang tussen de onderlinge gebouwen
moet kleinschaligheid uitstralen.

Bewonersavond
Zodra meer bekend is over de uitkomsten van het
verkeersonderzoek en het programma van eisen
organiseert de gemeente een bewonersavond.
De verwachting is rond februari 2018.

Verkeersonderzoek
De klankbordgroep verkeer en omgeving heeft de
knelpunten in de huidige verkeerssituatie in kaart
gebracht en mogelijke toekomstige knelpunten
geïnventariseerd. De leden hebben onder meer
aangeven dat de huidige verkeersdruk al groot is,
onder meer door parkerende ouders aan de
Barklaan. Met de komst van het nieuwe kindcentrum
ontstaat een toename van auto's en fietsers bij het
halen en brengen van de kinderen.
Daarom is een extern verkeersbureau gevraagd om
een onderzoek te doen naar de verkeer-situatie in de
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Alle informatie op een rij
Voor informatie kunt u terecht bij projectleider
Gosé Posthumus via g.posthumus@delfzijl.nl
U kunt ook terecht op de website
www.koers2022.nl - scholentransitie Kindcentrum West.
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