
Tijdens een informatiebijeenkomst op 28 september 
werden de voorlopige ontwerpen van het gebouw en de 
omgeving gepresenteerd. De plannen worden nu verder 
uitgewerkt. 

Tijdens de raadsvergadering van 6 oktober 2016 heeft 
de gemeenteraad Meerssen het benodigde geld  
beschikbaar gesteld voor de bouw van het nieuwe  
Kindcentrum Meerssen. 

Groen licht voor Kindcentrum Meerssen

Informatiebijeenkomst 
druk bezocht
Op 28 september vond een informa-
tiebijeenkomst plaats over het nieuwe 
Kindcentrum. Naast omwonenden 
en andere belangstellenden waren 
veel ouders en vertegenwoordigers 
van schoolbestuur INNOVO, peuter-
speelzaalwerk, MIK en de Bibliotheek 
aanwezig. Wethouder Berry van Rijswijk 
heette iedereen welkom. Directrice 
Christa Somers vertelde dat de scholen, 
bibliotheek, MIK en peuterspeelzaal 
samen een visie hebben gemaakt 
over hoe het Kindcentrum vorm moet 
krijgen, zodat de kinderen opgroeien tot 
krachtige wereldburgers. De Kindpart-
ners maken hierbij gebruik van elkaars 
kennis & kunde. Binnen het Kindcentrum 
werken ze met wereldpleinen. In de 
ochtenduren vinden de instructielessen 
in de klas plaats en in de middaguren 
werken de kinderen aan projecten op 
de wereldpleinen en de klaslokalen. De 
onderwerpen van de projecten komen in 
het hele Kindcentrum terug.

Hein Arntz liet namens het bouw-
consortium zien hoe het voorlopige 
ontwerp van het gebouw er uitziet. Het 
bestaande schoolgebouw blijft staan en 
krijgt een opknapbeurt. Op het grasveld 
tussen het schoolgebouw en De Stip 
komt nieuwbouw. Deze bestaat uit twee 
lagen. In het bestaande schoolgebouw 
komen klaslokalen & wereldpleinen. 
Het middengedeelte wordt één grote 
open ruimte. De bibliotheek krijgt in de 
nieuwbouw plek op de begane grond. 

Een gedeelte van de bieb komt op de 
verdieping van de nieuwbouw. Hier 
omheen liggen de klaslokalen van de 
oudste groepen. Zo kunnen zij optimaal 
gebruikmaken van de bibliotheek. De 
peuterspeelzaal en buitenschoolse 
opvang liggen in de nieuwbouw aan 
de achterzijde op de begane grond. De 
kinderopvang (0-4 jaar) blijft in De Stip. 

Beleidsmedewerker Jaap Zomerplaag 
gaf uitleg over het verkeersplan en 
de schoolomgeving. Om een veilige 
schoolomgeving te maken, moeten  
kinderen & ouders zoveel mogelijk 
lopen en fietsen naar school. In het 
voorlopige ontwerp staat dat de Pastoor 
Dom. Hexstraat fietsstraat wordt.  
Fietsers hebben hier voorrang. Auto’s 
zijn te gast. In deze straat komt ook 
een Kiss & Ridestrook. Er komen meer 
parkeerplaatsen bij De Stip. Wilt u uw 
kinderen begeleiden naar de schoolin-
gang, dan kunt u hier kort parkeren.  
De ingang van de parkeerplaats komt te 
liggen aan de Pastoor N. Creftenstraat. 
Lang parkeren is mogelijk op het kerk-
plein. Er wordt uiteraard ook gekeken 
naar de doorstroming van het auto- 
verkeer in de buurt en de aanrijroute 
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naar het Kindcentrum. Hierover bin-
nenkort meer. In de komende tijd zullen 
de plannen verder worden uitgewerkt. 
Heeft u ideeën of vragen, laat het ons 
weten!

Werkgroep Verkeer
Er zal een werkgroep worden opgericht, 
die zich bezighouden met de verkeers-
structuur in Meerssen-West in relatie tot 
het Kindcentrum. We houden u hierover 
op de hoogte.

Bouw & Tijd
Nog 14 maanden 
tot de ingebruikname

IN DE EERSTE HELFT VAN 2018
het nieuwe Kindcentrum wordt in 
gebruik genomen

DECEMBER 2017
oplevering Kindcentrum

BEGIN MAART 2017
start bouwwerkzaamheden

BEGIN DECEMBER 2016
start voorbereidingen voor de bouw 
van het Kindcentrum

NA DE HERFSTVAKANTIE 2016
het ontwerp van het Kindcentrum is af

IN DE HERFSTVAKANTIE 2016
Basisschool Op ‘t Hwagveld’ 
en peuterspeelzaal Olleke Bolleke 
verhuizen naar hun tijdelijke locatie



Op ‘t Hwagveld & Olleke 
Bolleke springen naar 
tijdelijke locatie
Basisschool Op ’t Hwagveld en 
peuterspeelzaal Olleke Bolleke zijn in de 
herfstvakantie naar de tijdelijke locatie 
verhuisd: het schoolgebouw aan de 
Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. 
De school verblijft hier gedurende de 
bouwwerkzaamheden. Op 1 november 
opende wethouder van Rijswijk de tijde-
lijke locatie. Binnen het thema SPRING! 
zongen en sprongen de kinderen, 
waarna zij hun klaslokalen opzochten 
en hun eigen plekje inrichtten.

De kinderen van Op ‘t Hwagveld hebben 
onlangs de adviesroute van de oude  
locatie naar de tijdelijke locatie bewan-
deld. Deze loopt vanaf de Hoogveldweg, 
oversteek Bunderstraat, voetpad tussen 
Bunderstraat & Sint Josephstraat, Proost 
Willemstraat, oversteek Proost de  
Beaufortstraat. Op het schoolterrein 
is een tijdelijke kiss&ride gemaakt. 

Meer informatie
Meer informatie vinden jullie op 
www.meerssen.nl (projecten) en binnen-
kort op www.kindcentrummeerssen.nl. 
Hier vinden jullie allerlei projectinformatie, 
veelgestelde vragen & antwoorden, 
foto’s en een filmpje.

VRAGEN, SUGGESTIES OF IDEEËN?
 Laat het weten bij directeur Christa 
Somers (christa.somers@innovo.nl) 
of bel het gemeentelijke Klant Contact 
Centrum (KCC): telefoon 14 043. 
E-mail: info@meerssen.nl. 

Wij houden jullie op de hoogte!
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Avontuurlijke ideeën voor 
het speelterrein
Op 30 september bracht wethouder 
Berry van Rijswijk een bezoek aan 
de kinderen van beide basisscholen. 
De wethouder had namelijk aan de 
kinderen gevraagd eens na te denken 
over hoe zij nou graag het speelterrein 
zouden willen inrichten van het nieuwe 
Kindcentrum Meerssen. Het wordt 
namelijk niet zomaar een speelterrein, 
maar een avontuurlijk speelterrein!

Daarnaast zijn er andere verkeers-
maatregelen genomen, zoals tijdelijke 
zebrapaden in de Bunderstraat en 
Proost de Beaufortstraat. 

De nieuwe zebrapaden en kleurrijke 
voetstapjes wijzen de kinderen de weg 
die zij het best kunnen lopen. Van school 
hebben de leerlingen én de peuters 
fluorescerende hesjes gekregen, waar-
mee zij goed opvallen in het verkeer. Wij 
vragen het overige verkeer goed op te 
passen! Wees alert op onze kinderen!

Wilt u onze kinderen een handje 
helpen? Word verkeersbrigadier!
Voor meer info kunt u mailen 
naar maarten.lemmens@innovo.nl 
of bel: 043-3642813.

 De kinderen van beide scholen hebben 
daarom moodboards gemaakt. Deze 
presenteerden ze aan de wethouder. 
Er kwamen prachtige en vooral ook 
avontuurlijke ideeën voorbij, zoals een 
boomhut, stapstenen door het water en 
een buiten wc! Een aantal ideeën werd 
door veel kinderen gedeeld, zoals een 
voetbalveldje, een klimparcours en een 
klimwand.


