
Inleiding  
Samen met kindcentrum De Rietpluim, kinderopvang Kids2b 
en Kentalis is de gemeente bezig met het voorbereiden van  
de (ver)nieuwbouw van het huidige gebouw aan de staat  
Hallehuis in Delfzijl. De (ver)nieuwbouw zal worden gebouwd 
op de bestaande locatie van de huidige school. In deze 
nieuwsbrief leest u hier meer over.  
 

Terugblik  
Onlangs is het zuidelijk deel van het bestaande gebouw  
gesloopt. Hiervoor is een tijdelijke geïsoleerde tussenwand  
geplaatst, waarmee het gebouw ter hoogte van de slooplijn is 
afgesloten. Ook zullen we extra radiatoren plaatsen, zodat het 
gebouw ook in de winter warm genoeg is.   
   
 
 

Hoe nu verder?  
Alle gebruikers maken nu gebruik van het deel van het  
gebouw dat er nog staat. In de nieuwsbrief van oktober 2021 is 
aangegeven dat het ontwerpteam het voorlopig ontwerp heeft 
uitgewerkt. Het ontwerpteam werkt nu aan het definitief  
ontwerp.  
 

Plein- en verkeerscommissie  
bijeenkomst 25 oktober  
Tijdens de bijeenkomst van de plein- en verkeerscommissie  
op 25 oktober zijn naast de buurtbewoners die lid zijn van de 
commissie, ook andere buurtbewoners aangeschoven.  
Er zijn tijdens de bijeenkomst zorgen geuit over het gemotori-
seerde verkeer dat door de wijk Rietkampen rijdt. De bewoners 
uit deze wijk hebben hun eigen ideeën ingebracht en varianten 
met mogelijke andere routes naar het kindcentrum gedeeld. 
Omdat deze ideeën van de bewoners niet aansluiten bij hoe  
de gemeente kijkt naar het verkeer rondom het nieuwe kind-
centrum, is door de bewoners en de gemeente besloten een 
beoordeling uit te laten voeren door een onafhankelijke  
verkeerskundige.    
 

Plein- en verkeerscommissie  
bijeenkomst 22 november  
Op 22 november was er een digitale bijeenkomst van de  
plein- en verkeerscommissie. 
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Tijdens deze bijeenkomst is nogmaals het proces besproken 
voor de aanpak van het verkeer rondom het nieuwe kind- 
centrum. Ook zijn de resultaten van de beoordeling door de 
onafhankelijke verkeerskundige gedeeld. Hierin wordt de 
conclusie getrokken dat een gespreide toegang door de twee 
wijken naar het nieuwe kindcentrum het meest wenselijk is. 
Dit betekent dat het mogelijk zou moeten blijven dat gemoto-
riseerd verkeer door zowel de wijk Rietkampen als Oogsbuurt 
naar het nieuwe kindcentrum rijdt. Wethouder Jan Menninga 
was bij de bijeenkomst aanwezig. Hij stelt vast dat door deze 
uitkomsten de routes via de Rietkampen en de Oogstbuurt zal 
worden blijven aangehouden tijdens de verdere uitwerking 
van het verkeersdeel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plein- en verkeerscommissie   
De plein- en verkeerscommissie voor kindcentrum De  
Rietpluim heeft inmiddels meerdere overleggen gehad.  
Hierboven ziet u een samenvatting van de laatste twee  
bijeenkomsten over het verkeer. Samen met hen wordt ook 
het terrein verder uitgewerkt. Het bestaande gebouw blijft  
gebruikt worden tot het nieuwe kindcentrum gereed is. 
Daarom moet het terrein in fases worden uitgewerkt. Samen 
met de plein- en verkeerscommissie wordt het verdere  
ontwerpproces voor de schoolomgeving doorlopen.  
De uitkomsten vanuit de eerdere bijeenkomsten geven  
richting voor de uitwerking. 
 

Sportveldje aan het Patrijzenpad   
Op het sportveldje aan de Patrijzenpad hebben tijdelijke  
woningen gestaan. Tijdens de (ver)nieuwbouw van het nieuwe 
kindcentrum zal (een deel) van het sportveldje gebruikt  
worden als bouwplaatsinrichting voor de aannemers. 
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Dit is de plek waar materiaal opgeslagen staat tijdens de 
bouw en waar auto's geparkeerd staan overdag.  
Het veld is momenteel erg nat. Zodra de grond- 
slag het toelaat, wordt het terrein vlak afgewerkt  
en voldoende gedicht. Hoeveel ruimte er tijdens  
de bouw nodig is en voor hoelang die ruimte  
nodig is op het sportveldje, is nu nog niet bekend.  
Dit is van invloed op het inzaaien van gras. Via deze  
nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte blijven houden.  
 
Na de bouw van het nieuwe kindcentrum wordt het terrein  
als voetbalveldje ingericht  compleet met doelen en ballen-
vanger. De randen van het terrein worden dan ook ingezaaid 
met veldbloemen. 
 

Planning    
De nieuwbouw van het kindcentrum start naar verwachting  
in het nieuwe schooljaar in 2022. Volgens de planning is de 
nieuwbouw voor het nieuwe schooljaar in 2023 klaar. Vervol-
gens vindt de sloop van het bestaande gebouw plaats. In het 
voorjaar van 2024 zijn naar verwachting alle werkzaamheden 
afgerond. Na de realisatie van het nieuwe kindcentrum ver-
huizen de gebruikers. Wanneer het kindcentrum in gebruik is, 
wordt het andere deel van het huidige schoolgebouw  
gesloopt. Nadat de sloop volledig is afgerond worden het 
buitenterrein en parkeerterreinen aangelegd op basis van het 
ontwerp van de landschapsarchitect.  
 

Beoogde verkeerssituatie kindcentrum De Rietpluim

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.  

De gemeente Eemsdelta maakt het basisonderwijs 
toekomstbestendig door een groot aantal basisscholen 
onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs 
en kinderopvang zijn samengebracht. 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, waarbin-
nen 102 scholen aardbevings- en toekomstbestendig 
worden gemaakt. 

P

P


