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Maarssen, 11 oktober 2016
Betreft: gezamenlijke verklaring voorgenomen besluit (nieuw)bouw
Geachte ouder(s), verzorger(s),
Stichting Kindercentra Midden Nederland Kind & Co en KBS De Pionier trekken gezamenlijk op in het
bouwproject dat een vernieuwd kinderdagverblijf (De Klimop), een peutergroep, uitbreiding van de
school en voorzieningen ten behoeve van voor- en naschoolse opvang (BSO, Op Stelten & Op en
top) omvat. Door middel van dit gezamenlijke bericht willen wij u namens onze organisaties op de
hoogte brengen van de stand van zaken. Met enthousiasme maken we het volgende bekend.
Gedurende de afgelopen maanden heeft met betrekking tot dit project vooronderzoek en intensief
overleg tussen enerzijds het bestuur en de directies van De Pionier en Kind & Co en anderzijds de
Gemeente Stichtse Vecht plaatsgevonden. In dit overleg speelden de verkeersveiligheid en –
stromen, de parkeermogelijkheden (waaronder Kiss & Ride), concrete mogelijkheden om het
schoolgebouw op de huidige plek te verduurzamen en uit te breiden, de koppeling aan kinderopvang
en de staat van de gymzaal aan de Huis ten Boschstraat een grote rol.
Het bovenstaande heeft uiteindelijk geleid tot het voornemen van de Gemeente Stichtse Vecht om
zowel te komen tot volledige nieuwbouw voor Kind & Co en De Pionier alsook een gymzaal op de
locatie Daalsehoek. Na de bespreking van dit voornemen, vanavond in de raadscommissie Fysiek
Domein, is het embargo op dit nieuws komen te vervallen en kunnen wij u op de hoogte brengen
van de stand van zaken.
Een nieuw (school)gebouw op een locatie die vlakbij de huidige gebouwen ligt, geeft veel kansen en
heeft als positieve bijkomstigheid dat leerlingen en medewerkers van De Pionier niet tijdens de
verbouwing op een andere locatie hoeven te worden ondergebracht. Een veiliger verkeerssituatie en
het tegemoet komen aan de parkeerbehoefte heeft een grote rol gespeeld bij de planvorming. Voor
de locaties Op Stelten en De Klimop is het streven om tijdens de bouw op of nabij de huidige locatie
tijdelijke opvang te regelen.
Het nieuwe gebouw kan optimaal worden afgestemd op de visie van De Pionier op modern
onderwijs, de visie van Kind & Co op kinderopvang, versterkt de samenhang en samenwerking
tussen kinderopvang en school, vergroot de duurzaamheid en beperkt het gebruik van fossiele
brandstoffen.
Na het zorgvuldig doorlopen va het inspraaktraject en na definitieve besluitvorming zou in 2019
gestart kunnen worden met de bouw. Omdat De Pionier op dit moment al ruimte tekort komt, zal
een tijdelijke voorziening worden getroffen op het huidige terrein van de school.
De Gemeente Stichtse vecht organiseert op 31 oktober aanstaande een inloopavond om
betrokkenen nader te informeren en om hun mening te peilen over dit stedenbouwkundige plan. De
uitnodiging hiervoor wordt gedaan via een Wijkbericht (zie de bijlage).
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