
24 oktober 2022 

Bijeenkomst omwonenden Ruitershorn 

Aanwezig 18.30 uur – 19.45 uur 

 Jolien Stokroos, Diean Bastiaanse, Linda Veenstra, Jolanda Wending en Michelle Bieleveld 

 11 omwonenden 

 3 leden van de Dorpsraad Muntendam 

Opening; 

Jolien opent de avond en geeft een toelichting op het doel van deze avond. 

 Het betreft ophalen van informatie bij de direct omwonenden van de Ruitershorn over hoe 

zij denken over een kindcentrum op de ze locatie. 

 De direct omwonenden zijn uitgenodigd omdat een eventueel kindcentrum op deze locatie 

de meeste impact op hun woonomgeving geeft. 

 De inwoners van Muntendam krijgen nog de gelegenheid om iets te vinden van de locatie 

van het kindcentrum. Hier wordt in een volgende nieuwsbrief op terug gekomen. 

 De gemeenteraad is op 3 maart 2022 akkoord gegaan met de verdere uitwerking van het 

vlekkenplan Muntendam. Het kindcentrum is in dit vlekkenplan gesitueerd in het centrum. 

Het huidige college wil onderzoeken of de Ruitershorn een betere locatie is. 

 Het streven is om de gemeenteraad van 2 februari 2023 hier een beslissing over te laten 

nemen.  

 De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de locatie van het kindcentrum door een 

afweging te maken van de voor en tegens van beide locaties af te wegen, waarbij de input 

van deze avond een onderdeel is. 

 Woensdag 26 oktober 2022, wordt er een nieuwsbrief bij alle inwoners van Muntendam 

bezorgd waarin staat dat deze avond is gehouden. 

 De uitkomst van deze avond wordt in een volgende nieuwsbrief teruggekoppeld aan de 

inwoners. 
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Vragen/opmerkingen omwonenden Ruitershorn: 

In cursief is het antwoord weergegeven 

De gemaakt opmerkingen zijn: 

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

 Hoe hoog wordt het gebouw? 

Is nog niet bekend, we zijn in de oriënterende fase.  

 Wat is de oppervlakte van het gebouw? 

 Is nog niet bekend, we zijn in de oriënterende fase. 

 Denk om de verkeerssituatie. 

Mocht het Kindcentrum op deze locatie worden gerealiseerd wordt dit zeker meegenomen 

in het ontwerp. 

 Kunnen de scholen uitgebreid worden op de ze locatie? Veel scholen zijn al te klein. 

De uitbreidbaarheid van het kindcentrum moet meegenomen worden in het ontwerp. 

 Dit is een betere locatie dan het centrum. 

 Het betreft een Kindcentrum (2 scholen en een kinderopvang) 

 Hoeveel kinderen worden er gehuisvest? 

Dit is volgens de prognoses van de overheid. 

 Krijgen beide scholen een ingang? 

Dit is een ontwerpopgave tussen de architect en de scholen. 

 Waar kan het snelst gebouwd worden?

In theorie kan het snelst gebouwd worden aan de Ruitershorn. 

 Betrek omwonenden bij het ontwerpproces.

Dit wordt zeker gedaan, de bedoeling is dat er een klankbordgroep wordt opgericht met 

omwonenden. 

 Komt er een sporthal bij het nieuwe Kindcentrum?

Volgens de normen hoeft er geen gymzaal bij het nieuwe kindcentrum aan de Ruitershorn 

 Zijn er nog andere locatie is beeld voor een Kindcentrum? 

Nee, de opdracht van het college is om te onderzoeken of de Ruitershorn een betere 

locatie is dan het centrumgebied. 

 Is er al een ontwerp voor het nieuwe Kindcentrum?

Nee, er is geen ontwerp van een nieuw kindcentrum. De beide scholen zijn wel samen in 

gesprek met een partij om een programma van eisen op te stellen, dit om de voortgang in 

het proces te houden. 
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Uitkomst: 

 De aanwezigen hebben aangegeven dit een plezierige avond te hebben gevonden waarbij 

zij hun opmerkingen hebben kunnen delen. 

 De conclusie is dat de aanwezigen het geen probleem vinden als er een kindcentrum wordt 

gerealiseerd op de locatie Ruitershorn. 

 De locatie Ruitershorn wordt logischer ervaren als de locatie in het centrumgebied. 

Tweede sessie 20.00 uur 

 Er zijn omwonden gekomen voor de sessie van 20.00 uur. 


