
Kindcentrum Vosholen
Het Kindcentrum Vosholen is opgeleverd en gefaseerd in gebruik genomen! De officiële sleuteloverdracht 
aan de eerste gebruikers was op vrijdag 18 oktober 2019. De inrichting van het terrein is nog in ontwikke-
ling. Graag informeren wij u over de huidige stand van zaken.
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 � Na de kerstvakantie zetten wij weer verkeersregelaars in om ook de 
nieuwe ouders bekend te maken met de situatie.

OPROEP: 

Veilig verkeer doen we samen!
Wij begrijpen dat de tijdelijke verkeerssituatie mogelijk ongemak met zich 
meebrengt voor u. Wij zetten alles op alles om deze tijdelijk verkeerssituatie 
veilig en zo vlot mogelijk te laten verlopen. Wij kunnen dit echter niet alleen. 
Wij hebben daarvoor u en uw mede weggebruikers hard nodig. Want als ie-
dereen zich aan de bovenstaande maatregelen houdt, voorkomen we samen 
een hoop ergernis en onveiligheid. Ondertussen roepen wij iedereen op om 
zoveel mogelijk lopend of op de fiets te komen. Wij rekenen op uw mede-
werking hierbij, met name van de mensen die minder dan 1 kilometer van de 
school wonen. Alvast bedankt voor uw inzet!

Tijdelijke parkeersituatie
Omdat de inrichting van het buitenterrein nog in ontwikkeling is, hebben wij 
te maken met een tijdelijke parkeer- en verkeersituatie. Om dit goed te laten 
verlopen, hebben we verschillende maatregelen genomen. U ziet deze op 
de kaart.

Graag zetten wij de maatregelen voor u op een rij:

 � Tijdelijke eenrichtingverkeer op de Groninger Kroon: in via de 
Boomgaard, en uit via schoolroute over de parkeerplaats óf aan het eind 
van de straat rechts via de Peppeling en de Zoete Kroon.

 � Tijdelijke doorsteek langs het bouwterrein voor het kindcentrum: in via 
de Groninger Kroon, uit via de tijdelijke bouwweg en de Boomgaard.

 � Een Kiss&Ride strook rondom de parkeerplaatsen bij het kindcentrum: 
hier mag u kort langs staan om uw kind af te zetten en op te halen.



Parkeren definitieve situatie
Om de verkeersdruk op de parkeerplaats zo beperkt mogelijk te houden, hebben we verschillende afspraken met de gebruikers gemaakt. Zo 
parkeren de medewerkers in de wijk en hebben de Theo Thijssenschool en de St. Antoniusschool verschillende schooltijden. De St. Antonius 
geeft van 8.15 uur-14.15 uur les.  De Theo Thijssenschool start om 8.30 uur en eindigt om 14.30 uur. Tijdens de schooltijden is de parkeer-
plaats te gebruiken als extra speelplaats.

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

Kindcentrum in gebruik
Op vrijdag 18 oktober werden de sleutels van het gebouw door pro-
jectleider Johan van Delden officieel overhandigd aan de eerste ge-
bruikers: de Theo Thijssenschool, Kinderopvang 
Prokino en peuterspeelzaal De Oogappel van 
Kaka. Schooldirecteur Nathalie Oldenburger (Theo 
Thijssenschool), beleidsmedewerker Ans van Don-
gen (De Oogappel van Kaka) en assistent leiding-
gevende José van Dijk (Prokino) namen de sleutel 
in ontvangst.
De Theo Thijssenschool, Prokino en De Oogappel 
van Kaka verhuisden vervolgens in de herfstvakan-
tie naar het Kindcentrum. De kinderen en de ou-
ders zijn in de week van 28 oktober in het nieuwe 
gebouw gestart.

Ontwikkeling en planning
In de kerstvakantie verhuizen de St Antoniusschool en het laatste deel 
van Kinderopvang Prokino. Dit betekent dat vanaf 6 januari Kindcen-

trum Vosholen voor het eerst volop in bedrijf is. 
Een mijlpaal!

De werkzaamheden aan het buitenterrein zijn 
nog bezig en lopen volgens planning. Uiterlijk 
1 mei is het buitenterrein klaar. Tot die tijd is er 
een tijdelijke parkeersituatie én een aangepaste 
verkeersinrichting.


