
Stand van zaken rondom de bouw
Er moet nog veel gebeuren, maar we lopen op schema! 

Dit betekent dat de oplevering van het hoofdgebouw in week 42 
is. De Theo Thijssenschool verhuist in de herfstvakantie zodat de 
leerlingen daarna in het nieuwe gebouw kunnen. De school neemt 
de 4 tijdelijke lokalen ook na de herfstvakantie in gebruik. In de 
herfstvakantie verhuizen ook de peuterspeelzalen De Oogappel en 
Olleke Bolleke van kinderopvang KaKa en buitenschoolse opvang van 
Prokino naar het nieuwe gebouw. 

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

Terreininrichting
Als het kindcentrum na de herfstvakantie deels in gebruik genomen 
wordt, kan het gebouw met schone voeten betreden worden. De 
terreininrichting is dan nog niet geheel klaar. Vanaf week 45 verwijdert 
de aannemer het oude noodgebouw van Theo Thijssenschool. Dit 
duurt ongeveer 5 weken. Zodra het weer het toelaat gaan we daarna 
verder met het inrichten van het terrein.

Tijdelijke parkeersituatie
Omdat het parkeerterrein nog niet af is op het moment dat de 
gebruikers verhuizen, krijgen we te maken met een tijdelijke 
verkeerssituatie. Om de doorstroom van auto’s zo goed en veilig 
mogelijk te laten verlopen hebben we ervoor gekozen om van de 
Groninger Kroon tijdelijk een éénrichtingsweg te maken, zodat de 
kinderen op de juiste plek afgezet kunnen worden bij school (zie 
de achterkant van deze nieuwsbrief ). Dit gaat in per 28 oktober 
2019. In het begin is dit misschien onwennig, daarom zetten we 
verkeersregelaars in voor het begeleiden van het verkeer. Langs de 
Boomgaard realiseren we vanaf 1 januari 2020 ook nog een aantal 
extra tijdelijke parkeerplaatsen.

Door eventueel winters weer kan het langer duren voordat het 
parkeerterrein helemaal klaar is. Wanneer het parkeerterrein helemaal 
klaar is, kan de Groninger Kroon weer normaal gebruikt worden.

Parkeren definitieve situatie
In de nieuwe situatie zijn er 100 parkeerplaatsen. De scholen en 
peuteropvang hebben onderling de haal- en brengtijden afgestemd. 
Er zit 15 minuten verschil tussen de starttijden van beide scholen. Op 
die manier spreiden we de breng- en haalmomenten en verlagen we 
de parkeer- en verkeersdruk. 

We hebben ook gekeken naar de mogelijkheden voor extra 
speelruimte voor de scholen. We willen hiervoor een deel van de 
parkeerruimte gebruiken, buiten de haal- en brengtijden. Dat betekent 
dat hier onder schooltijd geen auto’s kunnen staan. We denken dat 
met de overgebleven parkeerruimte en de parkeergelegenheid in de 
wijk er voldoende mogelijkheden zijn om te parkeren. Uit onderzoek 
is inmiddels gebleken dat dit inderdaad lukt. De leerkrachten van 
beide scholen en medewerkers van de kinderopvang parkeren dus 
zoveel als mogelijk in de wijk.

Situatie Klinkertunnel
Wij kregen verschillende vragen over de situatie bij de Klinkertunnel. 
De vraag was of de oversteekplaats aan de zuidzijde voor fietsers 

en voetgangers veilig is. Wij hebben dit laten onderzoeken en de 
conclusie is dat er  op dit moment sprake is van een veilige situatie. 

Voor extra veiligheid en een nog betere markering van de 
oversteekplaats hebben we wel een extra hek geplaatst.



Fasering en bebording

Definitieve terreinindeling


