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In februari van dit jaar is het bestemmingsplan voor het te bouwen Kindcentrum Maarssen 
aangeboden aan de gemeenteraad. Het realiseren van dit Kindcentrum is één van de 
onderdelen van het stedenbouwkundig plan Harmonieplein dat reeds op 17 maart 2017 is 
vastgesteld door de gemeenteraad.  
 
Proces in alle zorgvuldigheid gelopen 
De gemeenteraad heeft in januari 2019 voor de bouw van het Kindcentrum al krediet 
toegekend en met het aanbieden van het, naar zienswijzen aangepaste, bestemmingsplan 
in februari jl., ontstond de verwachting bij Stichting Wereldkidz, Stichting Vechtstreek en 
Venen en KMN Kind & Co dat er spoedig positieve besluitvorming zou plaatsvinden.  
Er is een traject afgerond waarbij uiterst zorgvuldig overleg met alle betrokkenen en 
omwonenden is geweest, al dan niet geformeerd in klankbordgroepen en momenten van 
inzage in het bestemmingsplan.  
 
Vertraging besluitvorming 
Helaas zagen wij dat de besluitvorming rondom de ontwikkeling van het Kindcentrum 
vertraging opliep doordat de in maart 2020 geplande bijeenkomsten van de commissie 
fysiek domein en de raadsvergadering geannuleerd zijn vanwege de Corona lockdown. In 
mei is de commissie ook niet bij elkaar gekomen. 
 
Noodklok 
In een brief in mei 2020 naar uw raad hebben we de noodklok geluid.De schoolgebouwen 
zijn verouderd en inmiddels zijn Wereldkidz Bolenstein en Kind & Co al verhuisd naar de 
tijdelijke huisvesting buiten het voedingsgebied. Het oude schoolgebouw staat nu onder 
leegstandsbeheer hetgeen de buurt niet ten goede komt en uiteraard ook financiële 
consequenties heeft.  
Het Kompas heeft al heel wat jaren ruimte tekort en zit momenteel verspreid over meerdere 
gebouwen. Er zitten kinderen in de bibliotheek in twee ruimtes en ook nog eens in 
Vechtstede. Deze noodoplossing duurt nu al vier jaar. Allemaal in tijdelijkheid is dit uit te 
leggen, maar er dient nu wel een besluit te komen. 
 
Wat willen wij? 
Ons verzoek aan u is dan ook te kijken naar het grotere belang, dat van goed en veilig 
onderwijs en kinderopvang in dit gedeelte van Maarssen, in de nabijheid van de 
woonomgeving van de kinderen. We vragen u om de scholen, kinderopvang, ouders en 
kinderen niet in de steek te laten en te kijken naar het grotere maatschappelijke belang. We 
vragen u dan ook het raadsvoorstel dat voorligt te steunen. Het voldoet immers aan alle 
eisen en er is al jaren overleg over geweest met besturen en omwonenden.  
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