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Extra Nieuwsbrief Muntendam – kindcentrum – november 2022

Eind oktober heeft u in de nieuwsbrief kunnen lezen dat het college ons gevraagd heeft opnieuw te kijken naar de beste 
plek voor het kindcentrum (2 scholen en kinderopvang) in uw dorp. Wat is de beste plek voor het kindcentrum; het 
centrum of de Ruitershorn (het terrein waar vroeger het sportcentrum stond). De gemeenteraad besluit op 2 februari 
2023 wat de definitieve plaats voor het kindcentrum is.

Het college wil weten wat u daar als inwoner van Muntendam van vindt. Een belangrijk uitgangspunt is dat het dorpshuis 
met haar maatschappelijke en sociale functie blijft bestaan. Dat staat los van de plaats die voor het kindcentrum 
gekozen wordt.

We hebben de besturen, de directies en de medezeggenschapsraden van de beide scholen gevraagd wat zij ervan 
vinden als er een kindcentrum op de Ruitershorn komt. Daarnaast was er op 24 oktober 2022 ook een bijeenkomst voor 
bewoners van 56 adressen die direct uitkijken op de Ruitershorn. Dat hebben we bewust gedaan. Als het kindcentrum 
daar zou komen, heeft dat direct invloed op hun uitzicht. Daarom wilden we eerst van deze mensen weten wat zij 
vinden van het idee van een kindcentrum op de Ruitershorn. 

Meningen over de plaats van het kindcentrum
De scholen en medezeggenschapsraden zijn positief over het centrum, maar hebben een voorkeur voor de plaats 
Ruitershorn. Dat komt onder andere omdat er meer ruimte is op de plek van de Ruitershorn. Een ander voordeel van 
de Ruitershorn is dat daar sneller gebouwd kan worden. In het centrum zal het langer duren om plannen uit te werken 
met andere partijen die daar ook een plek moeten krijgen. Voor de scholen is dat een belangrijk argument, omdat hun 
gebouwen echt aan onderhoud toe zijn. 

De aanwezigen op de bijeenkomst van 24 oktober waren blij dat serieus gekeken wordt naar de Ruitershorn als plaats 
voor het kindcentrum. De opmerkingen en vragen die gesteld zijn ziet u hieronder.

• Er heeft een sporthal gestaan, dus geen problemen met de school.

• Dit is een betere locatie dan het centrum.

• Betrek omwonenden bij het ontwerp. 
 Dat doen we zeker. Nadat de gemeenteraad de definitieve plaats gekozen heeft op 2 februari 2023, komt er 
 een werkgroep kindcentrum. Ook inwoners kunnen dan meedenken over de verdere plannen en inrichting.

• Hoe hoog wordt het gebouw? 
 Is nog niet bekend. Pas als de plaats van het kindcentrum definitief is, gaan we dat uitwerken en kunnen 
 inwoners ook meedenken via een werkgroep kindcentrum.

• Hoe groot wordt het gebouw? 
 Is nog niet bekend. Pas als de plaats van het kindcentrum definitief is, gaan we dat uitwerken en kunnen 
 inwoners ook meedenken via een werkgroep kindcentrum.

• Denk om de verkeerssituatie.
 Dat nemen we straks zeker mee als de plaats van het kindcentrum definitief is en als we een ontwerp/plan   
 maken.

• Hebben de scholen ruimte voor uitbreiding? 
 Op beide plaatsen is ruimte voor de scholen om de komende jaren door te groeien. Op de Ruitershorn is 
 wel meer ruimte voor extra uitbreiding.

• Hoeveel kinderen worden er gehuisvest? 
 Hiervoor houden we de voorspellingen van de overheid aan (in overleg ook met de scholen).

• Krijgen beide scholen een ingang?  
 Pas als de plaats van het kindcentrum definitief is, 
 gaan we dat uitwerken en kunnen inwoners ook meedenken via een werkgroep kindcentrum.

• Komt er een sporthal bij het nieuwe kindcentrum? 
  Er hoeft geen nieuwe sporthal te komen. In het centrum staat een sporthal, waar kinderen ook terecht 
 kunnen  als het kindcentrum aan de Ruitershorn komt. 
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Geen plannen - alleen keuze over de plaats 
Wat wij nu onderzocht hebben, gaat alleen over de plaats voor het kindcentrum. Er liggen géén plannen of tekenin-
gen. Eerst moet duidelijk worden waar het kindcentrum komt. Pas als de gemeenteraad een besluit heeft genomen 
over de definitieve plaats voor het kindcentrum, worden plannen uitgewerkt met een architect. 

Uw mening telt! 
Uw mening is belangrijk in ons advies aan de gemeenteraad. Welke plaats vindt u beter voor het kindcentrum? Het 
centrum of de Ruitershorn? Via deze link kunt u uw keuze aangeven. Dat kan tot en met 15 november 2022. Wilt u 
uw mening liever persoonlijk aan ons vertellen? Kom dan naar ons extra spreekuur op 14 november 2022 van 13.00 
tot 15.00 uur of van 17.00 tot 19.00 uur in de Menterne.

Ik was net als vorig jaar bij de bijeenkomst over Muntendam. In tegenstelling tot de vorige keer was deze 
bijeenkomst beter georganiseerd. Er werd duidelijke informatie gegeven en er was ruimte om vragen te 
stellen, dat vind ik een positieve verandering. De groep was klein wat het gesprek makkelijker maakte. 
Ook denk ik dat de andere locatie (Ruitershorn) van het kindcentrum hier invloed op had. Ik denk dat vele 
Muntendammers de locatie van de Menterne geen geschikte plek vinden, wat veel weerstand gaf bij de 
vorige bijeenkomst. Ik vind het goed dat er werkgroepen komen waarin mensen uit het dorp kunnen 
meepraten. Dit zorgt voor de stem vanuit het dorp. Ik denk erover om mij ook aan te melden. 
Sharon Koenes

Werkgroep kindcentrum
Na het besluit van de gemeenteraad starten we met een werkgroep kindcentrum. Als inwoner van Muntendam kunt u 
meedenken en meepraten over de ontwikkeling van het kindcentrum op de plaats die uiteindelijk gekozen wordt. Als 
het zover is, laten we u via de nieuwsbrief weten hoe u zich voor deze werkgroep kunt aanmelden.

Contact
Heeft u vragen of ideeën over deze nieuwsbrief of de plannen voor Muntendam? U kunt ons mailen via: 
centrumontwikkelingmuntendam@midden-groningen.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Jolien Stokroos, projectleider
Diean Bastiaanse, projectsecretaris
Michelle Bieleveld, gebiedsregisseur
Linda Veenstra, gebiedsregisseur

https://www.flexmail.eu/vt-c5c7b2bef99153ff

