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Meest gestelde
vragen…..
Waarom bouwt de gemeente Delfzijl kindcentra?
Uit inspecties is gebleken dat alle scholen in de gemeente
Delfzijl bouwkundig versterkt moeten worden. Nadat we dit
wisten, is de gemeente in gesprek gegaan met de verschillende
basisscholen en kinderopvang. Als we toch moesten versterken
zou het dan niet beter zijn meteen te kiezen voor een
toekomstbestendige aanpak van de scholen in Delfzijl. Op die
wijze
kunnen
we
een
moderne
en
duurzame
onderwijsomgeving voor kinderen creëren, waarin we de
functies rondom het kind op logische wijze samenbrengen. Met
zo'n gezamenlijke aanpak hoeven de scholen minder geld uit te
geven aan de gebouwen en blijft er meer geld over voor het
onderwijs. Daarnaast kunnen de betrokken scholen in een
kindcentrum toekomstige schommelingen in leerlingenaantallen
gemakkelijker opvangen.

Waarom komt het nieuwe kindcentrum aan de Jachtlaan?

Er is een aantal redenen waarom de Jachtlaan als locatie is
gekozen. We noemen ze hieronder:

Deze locatie ligt centraal in Delfzijl-West en is goed te
bereiken lopend, met auto of de fiets.

Op het terrein aan de Jachtlaan hebben al eerder scholen
gestaan. Dat betekent dat we het bestemmingsplan niet
hoeven te wijzigen.

De school die nu nog op het terrein staat, de Windroos
wordt onderdeel van het nieuwe kindcentrum.

Deze locatie is van de gemeente en er staan geen
gebouwen die gesloopt moeten worden.

de school. Verder is de gemeente met de bewoners in gesprek
om te kijken hoe we ter plekke kunnen voorkomen dat auto's
voor de inritten parkeren, zoals nu vaak gebeurd.

De Jachtlaan is nu al heel druk.
Hoe zorgen we dat de kinderen veilig naar school kunnen?

De verkeersituatie rondom de Jachtlaan heeft de nadrukkelijke
aandacht van de gemeente. Samen met de klankbordgroep
Delfzijl West is een verkeersbureau geselecteerd. Dat heeft
inmiddels een onderzoek gedaan naar de verkeerstromen in de
wijk en de toeleiding naar de beoogde schoollocatie. De
resultaten worden voor de zomervakantie op een
informatieavond besproken met de omwonenden van het
nieuwe kindcentrum en de bewoners van de wijk. Het is de
bedoeling om samen te kijken hoe we veilige routes creëren.
Met alle informatie wordt een verkeersplan gemaakt voor het
nieuwe kindcentrum.

Wanneer en waar kan ik de plannen inzien?

Op dit moment is de voorbereiding voor het nieuwe
kindcentrum gestart . Het programma van eisen van de scholen
en het verkeersonderzoek in de wijk zijn in de afrondende fase,
de klankbordgroep Delfzijl West voor bewoners is gestart. De
resultaten van het verkeersonderzoek en het programma
worden nog voor de zomervakantie gepresenteerd aan de
bewoners van de wijk en de omwonenden van de locatie van
het nieuwe kindcentrum. Hiervoor komt een informatieavond.

Hoe is de inspraakprocedure geregeld?
Wat gebeurt er met de parkeeroverlast in de Barklaan?

Er is op dit moment sprake van parkeeroverlast aan de
Barklaan. Bij de bouw van het nieuwe kindcentrum wordt
hiermee rekening gehouden. De ingang van het nieuwe
kindcentrum komt aan de Jachtlaan. Dat betekent dat de
Barklaan wordt ontzien als toekomstige parkeerstraat.
Daarnaast komen er extra parkeerplaatsen op het terrein rond

De procedure is als volgt:

Voor de zomervakantie inspraak/informatieavond

Dan eind derde kwartaal PvE en Locatiekeuze in de raad
en geld vragen

Architect kunnen we dan officieel opdracht geven
e
2 kwartaal 2019 indiening bouwvergunning

