Aan: Burgemeester, Wethouders en Gemeenteraad Beemster

Castricum, 28 mei 2020

Betreft: Uitbreiding tijdelijke dependance basisschool en kinderopvang Zuidoostbeemster

Geachte Burgemeester en Wethouders, beste Gemeenteraad,
Hierbij onze reactie op de drie concept schetsen van mogelijke uitbreiding op de huidige locatie
MFC de Boomgaard.
Forte Kinderopvang trekt gelijk op met Opspoor/OBS De Bloeiende Perelaar en Stichting
Wijkcentrum Zuidoostbeemster. We hebben de drie voorgestelde varianten op de huidige locatie
bekeken en zien voor ons helaas in geen enkele variant een optie.
Hieronder vindt u onze motivatie:
1. Onveilige verkeerssituatie en onveilige situatie voor onze kinderen om en bij de
kinderopvang en de school
We voorzien grote problemen in de veiligheid op de aanvoerwegen rond de opvang en school
tijdens het veilig brengen en halen. De drukte rond de school en de kinderopvang zorgt nu al voor
onveilige situaties doordat er veel gemengd verkeer is rond openings- en sluitingstijden: rolstoelen,
fietsende ouders en hun kinderen, kinderen die met de auto gebracht en/of gehaald worden; alles
komt tegelijkertijd aan. Ook juist weer precies tijdens het brengen van kinderen die gebruik maken
van de sportaccommodaties (turnen en sportzaal). Er wordt op de stoep geparkeerd. Kinderen
kunnen niet veilig oversteken. Met een verdubbeling van dit verkeer verwachten wij nog grotere
problemen. Bovendien moet er een aanzienlijke groep kinderen vanuit de nieuwe wijk straks bij de
Purmerenderweg oversteken.
Bij een school in de Nieuwe Tuinderij Oost hoeft dit niet. Zij kunnen dan dichtbij huis veilig naar de
opvang en school lopen.
2. Benodigde aantal m2
Het aantal kinderen op de school groeit. Dit betekent dat er meer kinderen kinderopvang en
buitenruimte nodig hebben.

De vierkante meters zijn nu al optimaal benut bij de Boomgaard. Onze buitenschoolse opvang
huurt nu al een ruimte van het buurthuis en ook in het nieuwe schooljaar betrekken we een
klaslokaal na 14:00 uur van de Bloeiende Perelaar. Niet ideaal, maar we moesten een
noodscenario bedenken met de groeiende wachtlijst van onze kinderen als oplossing voor
werkende ouders. Omdat we wisten dat er uitbreiding zou komen, zagen we dit als passende
tijdelijke oplossing, maar dit voldoet niet structureel.
Het aantal vierkante meters (bruto oppervlak) in het programma van eisen berekend voor Tuinderij
Oost komen niet overeen met de conceptschetsen voor bij de school. Er zijn niet genoeg vierkante
meters om alle kinderen die volgens de prognoses worden verwacht zowel bij de kinderopvang als
bij de school te kunnen plaatsen.
3. Verplichte aantal m2 buitenruimte vanuit de wet
Als kinderopvang organisatie moeten wij ons houden aan de wet: Besluit kwaliteit kinderopvang.
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3 m2 vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig
kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan het kindercentrum.
Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur aangrenzend aan het
kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het kindercentrum is gevestigd.

Geen van de varianten voldoen aan de wet.
Conclusie
We hoeven u er niet van te overtuigen dat de nood hoog is. De groeiende wachtlijst voor onze
dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang frustreert werkende ouders: wekelijks
moeten wij ouders teleurstellen, omdat plaatsing niet mogelijk is. In het belang van onze ouders
vragen wij u alle tegenargumenten te bekijken en een besluit te nemen waardoor de eerste paal
zeer spoedig geslagen kan gaan worden.
Hoogachtend,

Annemarie Breukels
regiomanager Stichting Forte Kinderopvang
Ellis Groot
clustermanager locaties de Beemster Stichting Forte Kinderopvang
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