Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
Fwd: Nieuwbouw Wereldkidz Bolenstein
maandag 14 september 2020 15:29:26

Beste heer/mevrouw,
Graag stuur ik onderstaande mail in als Inspreekreactie voor de Commissie Fysiek Domein
op 15 september (morgen). Bij het agendapunt Bestemming Harmonieplein Kindcentrum.
Dit om mijn behoefte aan te geven. Dit leeft ongetwijfeld breder.
Graag ontvang ik de bevestiging dat dit wordt opgenomen. Bedankt alvast!
Met vriendelijke groet,
Wessel Evenhuis
Vader van een dochter in groep 3 en zoon in groep 1 op Wereldkidz Bolenstein
Begin doorgestuurd bericht:
Van: Wessel Evenhuis
Datum: 12 september 2020 om 15:48:27 CEST
Aan: "hetty.veneklaas@stichtsevecht.nl" <hetty.veneklaas@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: Nieuwbouw Wereldkidz Bolenstein

Geachte mevrouw Veneklaas,
In december 2017 zijn wij in Maarssen komen wonen. En moesten wij een
school kiezen voor onze 2 kinderen waarvan de oudste bijna 4 was en de
jongste toen net 1. We hebben toen bewust gekozen voor een school bij ons in
de buurt: Wereldkidz Bolenstein. De verwachting toen was dat er een nieuw
gebouw zou komen voordat onze jongste zoon naar school zou gaan.
Deze maand wordt hij 4. De bouw van de school is nog geen stap verder. Een
besluit is nog altijd niet genomen. Sterker nog: er lijkt geen haast bij te zijn.
De commissievergadering eerder dit jaar is vanwege vage en onduidelijke
redenen niet doorgegaan. De school heeft hier onlangs ook een brief over
gestuurd aan de gemeente.
Gelukkig las ik onlangs in een bericht in de VAR over een nieuwe school in
de nieuwe wijk Zuilense Vecht dat de verwachting is dat de nieuwbouw
Wereldkidz Bolenstein begin 2022 klaar is.
Hierover kan ik verder geen onderbouwing vinden. Kunt u aangeven wat hier
de planning voor is: wanneer wordt hier het besluit over genomen?, wanneer
wordt begonnen met de sloop van het huidige gebouw?, en vooral wanneer
wordt begonnen met de nieuwbouw? En hoe zeker is deze planning?
Zoals u zult begrijpen balen wij er enorm van dat hier geen voortgang in zit.

