
NIEUWSBRIEF MUNTENDAM

U heeft langere tijd niets gehoord over de ontwikkelingen in uw dorp. We hebben u in juli een brief gestuurd met 
informatie over de laatste stand van zaken. In de brief kon u lezen dat we vanuit het college een aantal dingen 
opnieuw willen bekijken. We kijken nu bijvoorbeeld opnieuw naar de beste plek voor het Kindcentrum. 

Vanuit het college ben ik verantwoordelijk voor het hele plan voor Muntendam. Annemiek Hoesen-Spithorst is dat voor 
het beheer van het dorpshuis de Menterne. 

Ik ben blij met deze eerste nieuwsbrief. Vanaf nu ontvangen jullie die elke 4 maanden. Daarin vertellen we jullie wat 
er allemaal gebeurd is en wat er gaat gebeuren.

     Patricia Nieland-Kampen 
     Dorpswethouder Muntendam

Plannen voor Muntendam
De 4 belangrijkste onderdelen in de plannen voor Muntendam zijn:
1. Kindcentrum (2 scholen en kinderopvang)
2. Dorpshuis
3. Invulling oude gemeentehuis
4. Bouw nieuwe woningen

Plek Kindcentrum
Tijdens de bijeenkomst in november 2021 hoorden we veel zorgen over de plek van de scholen in het centrum. 
Als andere mogelijkheid werd toen de Ruitershorn genoemd. Wethouder Patricia Nieland-Kampen wil dit onderzoeken. 
We kijken nu naar alle voor- en nadelen.

Op 24 oktober 2022 was een bijeenkomst voor de mensen die direct in de buurt van de Ruitershorn wonen. We hebben 
contact gehad met de besturen, de directies en de medezeggenschapsraden van de beide scholen. 

De uitkomsten nemen wij mee in ons advies aan het college. Wij informeren u ook over de uitkomsten via een extra 
nieuwsbrief.

Datum: oktober 2022
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Andere plannen en vervolg
De keuze of het Kindcentrum wel of niet in het centrum komt, heeft invloed op alle andere onderdelen; op het 
dorpshuis, de bouw van nieuwe woningen en de invulling van het oude gemeentehuis. Dat gaan we allemaal 
onderzoeken. Een belangrijk uitgangspunt van de plannen is dat het dorpshuis met haar maatschappelijke en sociale 
functie blijft bestaan. 

Aanmelden nieuwsbrief 
Deze nieuwsbrief hebben we iedereen per post verstuurd. De volgende nieuwsbrieven versturen we alleen digitaal. 
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan per mail via: centrumontwikkelingmuntendam@midden-groningen.nl. We leggen
ook een aantal nieuwsbrieven bij het MAC.

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.

(links) Diean Bastiaanse, projectsecretaris
(rechts) Jolien Stokroos, projectleider

(links) Michelle Bieleveld, gebiedsregisseur
(rechts) Linda Veenstra, gebiedsregisseur


