
Kindcentrum Vosholen
De bouw van het Kindcentrum Vosholen is al enige tijd geleden 
gestart. De contouren van het kindcentrum worden al goed 
zichtbaar. Tijd om u opnieuw te informeren over de stand van zaken.

Stand van zaken rondom de bouw
Misschien heeft u het al gezien, de buitenkant van het kindcentrum 
staat inmiddels! 
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Meer informatie?
Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang? 
Kijk dan op Twitter https://twitter.com/Middengroningen 
of Facebook https://nl-nl.facebook.com/MiddenGroningen 
van de gemeente Midden-Groningen. Via foto’s en 
updates houden we u daar op de hoogte. 

Voor algemene vragen, opmerkingen of suggesties over 
Kindcentrum Vosholen kunt u terecht bij de gemeente 
Midden-Groningen:
johan.vandelden@midden-groningen.nl

In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over het uitbreiden 
van het gebouw. De architect heeft deze permanente uitbreiding 
vormgegeven en de aanpassingen voeren we door. 

De aanmeldingen voor de scholen blijven binnen komen. In totaal 
zijn er straks 700 leerlingen. Dit betekent dat er naast de permanente 
uitbreiding, 4 tijdelijke lokalen komen. De Theo Thijssenschool 
neemt deze lokalen in gebruik. 

Planning
We lopen op schema met de bouwwerkzaamheden en koersen 
op een oplevering medio oktober, nog  voor de herfstvakantie. 
Dit betekent dat de leerlingen van de Theo Thijssenschool na de 
herfstvakantie in het nieuwe gebouw kunnen. De buitenschoolse 
opvang van Prokino en de peuterspeelzaal KaKa verhuizen op dat 
moment ook naar het nieuwe gebouw. 
Twee peuterspeelzalen van KaKa (De Oogappel in De Vosholen en 
Olleke Bolleke in Boswijk) verhuizen ook in de herfstvakantie en 
worden dan 1 locatie in het nieuwe gebouw.  

Voor 1 januari 2020 verhuizen ook de leerlingen van de St. 
Antoniusschool en het Kinderdagverblijf Prokino. 

Terreininrichting
Begin juni start de aannemer met de terreininrichting. Eerst wordt 
de ruimte tussen het huidige gebouw van de Theo Thijssenschool 
en het nieuwe gebouw ingevuld met parkeerplaatsen. Na de 
zomervakantie starten ze met de pleinen rondom het kindcentrum. 
De Theo Thijssenschool kan dan in de herfstvakantie  verhuizen. 
Daarna kunnen we overgaan tot het verwijderen van hun huidige 
gebouw. Dit duurt ongeveer 5 weken. Afhankelijk van het weer 
starten we daarna met het verder inrichten van het terrein. Totdat 
het terrein klaar is, is er sprake van een tijdelijke parkeersituatie.

Tijdelijke parkeersituatie
Het terrein met parkeerplaatsen is nog niet volledig gereed wanneer 
de scholen, het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal hun intrek 
nemen in het nieuwe gebouw. Er komt hiervoor een tijdelijke 
oplossing. Wij informeren u hierover in de volgende nieuwsbrief.

Parkeren definitieve situatie
In de nieuwe situatie zijn er 100 parkeerplaatsen. Met 700 
leerlingen betekent dit dat we goed moeten nadenken over het 
parkeren bij het kindcentrum. De scholen onderzoeken daarom de 
mogelijkheden voor verschillende openingstijden. Op die manier 
spreiden we de breng- en haalmomenten en verlagen we de 
parkeer- en verkeersdruk. We weten nu nog niet precies hoe we dit 
gaan invullen, hier komen we later op terug. De scholen stemmen 
dit ook af met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf.

We hebben ook gekeken naar de mogelijkheden voor extra 
speelruimte. We willen hiervoor de parkeerruimte gebruiken, buiten 
de haal- en brengtijden. Dat betekent dat hier onder schooltijd geen 
auto’s kunnen staan. We denken dat de parkeergelegenheid in de 
wijk overdag benut kan worden. Dit wordt nog verder onderzocht.

Kinderopvang KaKa

Theo Thijssenschool
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