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en Provincie Groningen.

Inleiding
Samen met basisschool De Rietpluim, kinderopvang Kids2b 
en Kentalis is de gemeente bezig met het voorbereiden van 
kindcentrum De Rietpluim aan het Hallehuis in Delfzijl. Het 
kindcentrum vervangt de brede school die op dit moment in 
deze wijk staat. De verbouwing en nieuwbouw vindt plaats op 
de locatie van de huidige school. Het kindcentrum komt op 
het zuidelijk deel van het terrein. Hiervoor is al een deel van 
de brede school gesloopt en zal nog een deel gesloopt gaan 
worden. Alle gebruikers van de brede school maken tijdens 
de werkzaamheden gebruik van het deel van het gebouw dat 
blijft staan. Wanneer het nieuwe kindcentrum klaar is, wordt 
het resterende deel van de brede school gesloopt. In deze 
nieuwsbrief leest u meer.
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Toekomstboerderij   
Het nieuwe Kindcentrum heeft een herkenbare opzet van 
een Groningse boerderij. Dat is te zien aan de drie delen van 
het gebouw: een voorhuis met de entree en gezamenlijke 
functies, hier is iedereen welkom. In het middendeel zitten 
alle onderwijsruimtes bij elkaar en aan de kop staat de nieuwe 
gymzaal als ware de schuur van de boerderij. Zo wordt met de 
vorm en de opzet de lokale verbinding gemaakt. Het gebouw 
wordt zeer duurzaam en dat is onder andere zichtbaar aan de 
zonnepanelen en een groen dak. Het Kindcentrum met al haar 
bewoners is op de toekomst gericht. Momenteel zijn we bezig 
met het maken van het Technisch Ontwerp waarin het nieuwe 
gebouw compleet uitgewerkt. Naar verwachting is dit rond 
de zomer klaar.

Definitief Ontwerp vastgesteld
Op donderdag 24 februari heeft de stuurgroep van de 
Scholentransitie het definitief ontwerp voor kindcentrum 
De Rietpluim vastgesteld. In de stuurgroep zitten de 
verantwoordelijke bestuurders van alle betrokken school-
stichtingen in de gemeente Eemsdelta, van kinderopvang 
Kids2b, de gemeente en een vertegenwoordiging van de 
Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het voorlopig ontwerp 
is in de afgelopen maanden uitgewerkt tot een definitief 
ontwerp. Hierbij is afstemming geweest met de gebruikers 
over het gebruik van materialen en kleuren voor onder 
andere de wanden en vloeren.
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Sloop twee klaslokalen zomer 2022 
In de zomer worden er twee extra klaslokalen gesloopt ten 
behoeve van de nieuwbouw. Dit gebeurt in de zomervakantie 
om de overlast te beperken. Vanwege de sloop van deze 
twee lokalen is er tijdelijke huisvesting nodig tot het nieuwe 
kindcentrum gereed is. Met de gebruikers wordt zo snel 
mogelijk naar een tijdelijke andere plek gezocht.

Start werkzaamheden
Nu het definitief ontwerp is vastgesteld, kunnen de aannemers 
voor de bouw geselecteerd worden. De bouw start naar 
verwachting nog in het najaar van 2022. 

Plein- en verkeerscommissie   
Maandag 14 februari 2022 is de verkeerscommissie voor 
het laatst bij elkaar geweest. Hier heeft de verkeerskundige 
van de gemeente samen met de bewoners gesproken 
over het verkeer van en naar deze schoollocatie. Bewoners 
van de wijk Rietkampen hebben eerder zelf mogelijkheden 
aangedragen over de verkeersstromen. Deze mogelijkheden 
zijn verkeerskundig beoordeeld. Voor de verkeersafwikkeling 
van deze locatie is daarbij definitief vastgesteld dat het nieuwe 
kindcentrum in de eindsituatie zowel via het Hallehuis als via 
de Tetse bereikbaar moet gaan worden. 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Eemsdelta, 
postbus 15, 9900 AA Appingedam

Meer informatie 
Heeft u vragen over kindcentrum De Rietpluim? 
Mail dan naar scholenprogramma@eemsdelta.nl. 
Kijk voor meer informatie op: eemsdelta.nl/scholentransitie.Beoogde verkeerssituatie kindcentrum De Rietpluim

Er wordt gehoor gegeven aan de wens vanuit de wijk om 
meer parkeerruimte te realiseren. De uitbreiding van de 
parkeerplaatsen is met name aan de noordzijde van het 
kindcentrum. Daarmee wordt het gemotoriseerd verkeer nog 
beter gespreid. Ongewenst parkeergedrag in de omliggende 
woonstraten moet meer worden voorkomen door de extra 
parkeerruimte en logische/directe aan- en afvoerroutes.  
Aan beide zijden van het kindcentrum wordt zo het 
parkeren, zowel langdurig als kiss-and-ride, op eigen terrein 
opgelost. Voor fietsers en voetgangers is het kindcentrum 
via toegangspaden en apart liggende ingangen te bereiken. 
Daarmee komen de kwetsbare verkeersdeelnemers te 
voet of op de fiets zo weinig mogelijk in contact met het 
gemotoriseerde verkeer. 

De gemeente Eemsdelta maakt het basisonderwijs 
toekomstbestendig door een groot aantal basis-
scholen onder te brengen in kindcentra, waarin 
basisonderwijs en kinderopvang zijn samen-
gebracht. Hierdoor is in de toekomst opvang en 
onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen 
van 0 tot en met 12 jaar. Met deze scholentransitie 
wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief 
goed onderwijsklimaat en een duurzame en 
toekomstbestendige omgeving voor kinderen. 
De scholentransitie is onderdeel van het 
overkoepelende scholenprogramma in Noordoost-
Groningen, waarbinnen 102 scholen aardbevings- 
en toekomstbestendig worden gemaakt.


