
 

 

  

In juli 2020 is de tweede informatiebrief 
rond Kindcentrum Noord verschenen. 
Na deze tijd zijn er mooie stappen 
gemaakt. In deze derde nieuwsbrief 
informeren wij u over deze stappen. 
 
Waar gaat het om? 
Locaties Grote Beer, Beresterk en Zonnewijzer 
van Kindkracht 0/12 en basisscholen Elckerlyc, 
de Roelevaer en de Klimboom van SSBA 
werken samen aan de ontwikkeling van 
Kindcentrum Noord. Dit nieuwe Kindcentrum 
is, als het aan ons ligt, over een aantal jaar 
gebouwd aan het Sportpad in 
Roelofarendsveen.  
 
Op de korte termijn zijn er voor u als ouder en 
voor uw kinderen geen directe 
veranderingen, maar wij willen u meenemen 
in de stappen, die wij maken. 

In deze informatiebrief informeren wij u over 
de huisvesting van KC Noord en dan specifiek 
over de ontwikkelingen aan het Sportpad. 
 
Op het vlak van de visie van KC Noord zelf 
maken we ook stappen. Het KC Noord 
ontwerpteam heeft in januari een online 
presentatie gehouden voor al ons personeel. In 
maart pakken we daarop door met een 
inspirerende teamavond onder begeleiding van 
Claire Boonstra. 
 
In de volgende oudernieuwsbrief zullen we 
daar meer op in gaan en ook welke stappen al 
reeds worden genomen met de teams op de 
verschillende locaties. 
 

Hartelijke groet,  Team Kindcentrum Noord 

 

PS: Kindcentrum Noord wordt niet de naam van het 

Kindcentrum, dit is de werknaam. Het uiteindelijke 

Kindcentrum krijgt een andere passende naam. 

nieuwsbrief Kindcentrum Noord I maart 2021 1 I 4 

Beste ouders/verzorgers, 



 

  

 
 
 

Er worden stappen gemaakt in de 
gebiedsontwikkeling van het Sportpad. 
Afgelopen jaar zijn we bezig geweest om met 
alle gebiedspartners (Tweesprong, 
sportverenigingen etc) gezamenlijk te komen 
tot een vlekkenplan van het gebied (hierna te 
noemen gebiedsvisie). In deze gebiedsvisie 
spreken we met elkaar af waar het KC Noord 
haar plek krijgt op het Sportpad.  
 
Belangrijk in dit traject voor ons was de  
veiligheid en ruimte voor kinderen. Er is 
bijvoorbeeld gekeken hoe de verkeersstromen 
van auto’s, fietsers en voetgangers gaan lopen. 
Ook kijken we naar voldoende (buiten)ruimte 
in en om het kindcentrum en de mogelijkheid 
voor verschillende ingangen. De goede fasering 
van de bouwplannen is ook belangrijk.  
 

 

 
 
Naast onze wensen zijn in deze gebiedsvisie 
uiteraard ook de uitbreidingswensen 
opgenomen van de verschillende 
gebiedspartners. 
 
Het is een heel proces geweest om tot een 
totaal gebiedsvisie te komen waar iedereen 
achter staat. Maar het is gelukt! Afgelopen 10 
maart is deze gebiedsvisie in de vorm van een 
masterplan aangeboden aan de gemeenteraad.  
 
De gemeenteraad heeft het masterplan 
enthousiast ontvangen en het is nu aan hen om 
dit masterplan goed te keuren. Dan kunnen we 
ook daadwerkelijk aan de slag gaan met de 
verdere uitwerking van de huisvesting van KC 
Noord en de zo gewenste samenwerkingen aan 
het Sportpad.  
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Masterplan Sportpad naar Gemeenteraad 



 

  

 
 
 

Op de vorige pagina ziet u een tekening van 
fase 1 waarin KC Noord is opgenomen. De 
volgende tekening gaat over fase 2 waarin ook 
andere ontwikkelingen (aansluiting hockey en 
uitbreiding tennis etc) zijn opgenomen. Deze 
laatste fase gaat nog verder uitgezocht worden 
door de gebiedspartners. Voor onze 
ontwikkeling hoeven we niet te wachten op 
fase 2. Voor fase 1 is er een ontwikkelveld 
aangewezen in het masterplan waarin KC 
Noord en de Tweesprong kunnen gaan starten 
met de ontwikkeling. 
 
U ziet duidelijk dat er voor gekozen is om die 
ontwikkeling in gezamenlijkheid met de 
Tweesprong te doen. Wij zien hier veel 
voordelen in. Bewegen is een belangrijk 
onderdeel van de visie van KC Noord en is op 
deze wijze heel dichtbij. 

 
 
 
We onderzoeken ook of we ruimtes kunnen 
delen met elkaar, denk aan Sporthal/Aula, 
kantoren etc. Ook voor duurzaamheid en 
beheer zien we grote kansen als we de 
ontwikkeling van nieuwe huisvesting 
gezamenlijk doen. 
 
Veel en belangrijke zaken die we allemaal nog 
verder moeten gaan uitzoeken met elkaar. Erg 
belangrijk hierbij is voor ons wel dat er 
daadwerkelijk gekozen wordt voor nieuwbouw 
van de Tweesprong. Die uiteindelijke keuze is 
niet aan ons, maar aan de gemeenteraad. Eind 
april zal de gemeenteraad hier een besluit over 
nemen. 
 
De gebiedspartners staan allemaal achter dit 
plan en samen willen we zo één leefwereld 
creëren aan het Sportpad voor jong en oud.  
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Hoe ziet de gebiedsvisie eruit ? 



 

 

 
 
 
Er is inmiddels ook een website online over het 
sportpad: 
 
https://sportpad-in-beweging.nl/ 
 
Ook kunnen we een filmpje tonen van 
stedenbouwkundige Serge Vonk (van Imoss) 
van rond de 18 minuten. Hierin geeft hij een 
mooie uitgebreide toelichting op het 
Masterplan. Neem er even de tijd voor, het is 
interessant om te zien. 
 
Via onderstaande link kunt u dit filmpje 
bekijken.  
 

https://youtu.be/q9T2UjT7_Lc 
 

We houden u in de komende nieuwsbrieven 
verder op de hoogte van de ontwikkelingen 
rondom Kindcentrum Noord. Als u tussentijds 
vragen of opmerkingen heeft, staan we 
uiteraard graag voor u klaar. Neem in dat geval 
contact op met een van de volgende 
medewerkers. 
 
 

Kim Verdel 
leidinggevende Zonnewijzer 
kimverdel@kindkracht.nl 
 
Greet van Zanten 
leidinggevende Zonnewijzer 
greetvanzanten@kindkracht.nl 
 
Mariët Toorenaar 
leidinggevende Zonnewijzer 
mariettoorenaar@kindkracht.nl 
 
José de Jong -> tijdelijk vervangen door 
Charlotte Hekkenberg 
leidinggevende Grote Beer 
Charlottehekkenberg@kindkracht.nl 
 
Ton Kuiters 
directeur Elckerlyc 
de.elckerlyc@ssba.net 
 
Jenny Tukker 
directeur de Klimboom 
de.klimboom@ssba.net 
 
Alex Rietbroek 
directeur de Roelevaer 
de.roelevaer@ssba.net 
 
Margreet Hoogenboom 
projectleider 
margreethoogenboom@ssba.net 

En voor project Sportpad 

Sonja Bakker-Zeestraten 
directeur Kindkracht 0/12 
sonjabakker@kindkracht.nl 
 
Ariaan Bohnen 
bestuurder SSBA 
ariaanbohnen@ssba.net 
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Verdere informatie en bij wie kunt u 

terecht met vragen? 

https://sportpad-in-beweging.nl/
https://youtu.be/q9T2UjT7_Lc

