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Bericht van de wethouder:
“Een paar maanden geleden werden er vraagtekens
gezet bij de locatie van het nieuwe kindcentrum.
Maken we de juiste keuze, zijn er andere opties?
Inmiddels is daarover duidelijkheid: verplaatsen kan
niet meer. Het kindcentrum komt op de Parklaan en
wel zo snel mogelijk. Iedere andere optie zou flinke
vertraging en stijgende kosten met zich
meebrengen. Daar heeft niemand baat bij, zeker de
kinderen en het onderwijs niet. Vertraging betekent
bijvoorbeeld nog langer onderwijs aan de Van
Damstraat. Dat is onwenselijk, want het gebouw is
simpelweg op. Inwoners kunnen van mij verwachten
dat ik mij volledig inzet voor de ontwikkeling van het
kindcentrum aan de Parklaan, zodat de
schooldeuren volgend jaar worden geopend. Dat
betekent nog wel dat we aandacht moeten besteden
aan een aantal zaken, zoals de verkeersafwikkeling
en het parkeren. Ik heb er vertrouwen in dat we hier
met de betrokken partijen uitkomen en dat we met
elkaar gaan zorgen dat de kinderen straks een goed
en veilig schoolgebouw hebben. Dat verdienen ze
namelijk.”

voldoet aan alle eisen van deze tijd. Het is ook een
speels gebouw, waarin kinderen kunnen groeien en
bloeien. Écht een ontwikkeling waarmee we als
gemeente Montfoort een belangrijke bijdrage
leveren aan het onderwijs van onze jonge inwoners.

Hoofdingang

Kindcentrum
Het nieuwe gebouw krijgt drie ingangen, met de
hoofdingang in het midden, aan de kant van de
hockeyvelden. Die is voor alle bezoekers en vooral
de onderbouw van de drie scholen. De twee
secundaire ingangen, aan de zijkanten, zijn voor de
kinderopvang en de bovenbouw op de eerste
verdieping. Zo zorgen we voor een veilig gebouw
waarin kinderen ook prettig in- en uit kunnen,
zonder elkaar veel in de weg te lopen.

Ingang aan de kant van de tennisvereniging

Rob Jonkers, wethouder Ruimtelijke Ordening.

Wat wordt het mooi!
De afgelopen maanden zijn we verder gegaan met
het ontwerp van het kindcentrum. Op 30 mei
ontvingen we van de welstandcommissie een
positieve reactie. Gesproken werd van een
zorgvuldig ontwerp met hoge ambitie. Een mooi
compliment! Kindcentrum Montfoort krijgt een
duurzaam, onderhoudsvriendelijk gebouw dat

Ingang aan de kant van de Parklaan
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Verkeer en parkeren
Samen met de klankbordgroep hebben we de
afgelopen maanden gewerkt aan het inrichtingsplan
voor de buitenruimte. Daarin staat bijvoorbeeld een
kiss&ride zone voor ouders die hun kind(eren) met
de auto brengen. Ook hebben we nagedacht over
een veilige fietsroute voor kinderen die met de fiets
naar school komen. De komende tijd werken we
samen met de omgeving en betrokkenen aan een
definitief inrichtingsplan.

Inloopavond 28 juni
Op dinsdag 28 juni organiseren we tussen 19.00 en
21.00 uur samen met de aannemer een
inloopavond. We laten dan graag zien waar we de
afgelopen maanden aan hebben gewerkt. Zo is de
architect aanwezig om een toelichting te geven op
het definitieve ontwerp van het kindcentrum. Ook
vertellen we meer over het verkeer en parkeren. De
omgevingsvergunning, die binnenkort wordt
gepubliceerd, ligt ook ter inzage. De inloopavond is
op de begane grond van het Huis van Montfoort. Op
een moment dat het u uitkomt, kunt tussen 19.00 en
21.00 uur een kijkje komen nemen.

De komende maanden
We zijn gestart met de sloop en het verwijderen van
de hoeken van het oude gebouw, om vleermuizen
gelegenheid te geven een ander onderkomen te
zoeken. Daarna gaan we verder met de sloop en
wordt het terrein verder klaargemaakt voor de bouw
van het nieuwe kindcentrum. Wij doen er uiteraard
alles aan om de overlast tot een minimum te
beperken. Direct omwonenden houden we
persoonlijk op de hoogte van alle werkzaamheden.
Naar verwachting blijven alle wegen gewoon
bereikbaar. Wel kan het zijn dat het wandelpad
naast de tennis op enig moment (tijdelijk) niet
toegankelijk is.




Voor de zomervakantie: sloopwerkzaamheden
Na de zomer zomervakantie: start bouw
Verwachte oplevering: zomer/herfst 2023

Padel
Voor bouw van het nieuwe kindcentrum moesten we
kijken naar welke ruimte we beschikbaar hebben.
Dat hebben we samen met de omgeving gedaan,
waaronder de tennisvereniging omdat de bouw
gevolgen heeft voor het aantal tennisbanen. Er zijn
plannen ontstaan voor de aanleg van twee

padelbanen. De komende tijd gaan we deze
plannen verder vormgeven. Padel is de een
snelgroeiende sport, een mooie aanvulling dus op
het sportaanbod in Montfoort!

“We kijken uit naar het nieuwe gebouw”
Eric van der Wal, directeur
basisschool Graaf Jan van
Montfoort, kan niet
wachten tot volgend jaar:
“Het huidige pand is met
z’n 45 jaar echt oud. Door
de jaren heen probeerden
we het wel op te leuken
met wat verf of andere
aanpassingen, maar op een goed moment houdt
dat op. We kijken dan ook erg uit naar het nieuwe
gebouw. Ik moet wel zeggen dat het lang duurt. Hoe
vaak ik niet tegen het team heb gezegd dat het
‘volgend jaar echt zover is’. Maar goed, zover als
we nu zijn met het definitieve ontwerp, zijn we nog
niet eerder geweest. We hebben dus goede hoop.
En vooral veel zin! Een fijn en fris gebouw, waarin
de kinderen een goede plek voor onderwijs hebben
en collega’s prettig kunnen werken. En waarin we
met alle scholen, Hobbitstee, Howiblo en Graaf Jan,
en de kinderopvang KMN Kind & Co gaan
samenwerken. We krijgen gezamenlijke ruimten,
zoals de bibliotheek, een atelier, keuken,
speellokaal en een prachtig plein. Dat biedt zoveel
mogelijkheden, ook om ons onderwijs verder te
verdiepen.”

Artist impression binnenzijde Kindcentrum Montfoort

Meer informatie
Heeft u vragen over het project? Of wilt u of uw
buren zich abonneren op de nieuwsbrief? Stuur dan
een mail naar scholencomplex@montfoort.nl. Of kijk
op www.montfoort.nl/kindcentrum. Daar publiceren
we alle relevantie en actuele informatie, waaronder
nieuwsberichten, eerdere nieuwsbrieven en de
actuele planning.
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