In het verleden heeft u ons een mail gestuurd met vragen over het tekort
aan kinderopvang in Meerstad. We willen graag de laatste status over dit
onderwerp met u delen
Voorop blijft staan dat wij het ontzettend vervelend vinden dat ouders
geen kinderopvang kunnen vinden in de eigen wijk. Bij een groeiende wijk
die Meerstad is, is goede en voldoende kinderopvang essentieel. Dat
vinden wij als Bureau Meerstad ook. Helaas is de dagelijkse praktijk om
het tekort van kinderopvang snel op te kunnen lossen niet heel eenvoudig
en tijdrovend gebleken. Dit door allerlei (ook veelal externe en ook
landelijke) factoren
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In beginsel is kinderopvang georganiseerd binnen scholen. Op dit
moment is dat in Meerstad bij de Meeroeversschool en IKC Groenewei.
Naast deze locaties kunnen marktpartijen ook elders initiatieven
ontplooien. Binnen het bestemmingsplan is bijvoorbeeld wonen in
combinatie met kinderopvang mogelijk. Maar kinderopvangorganisaties
kunnen ook op andere locaties initiatieven ontwikkelen. Zoals bijvoorbeeld
is gebeurd in Ruischerwaard, Engelbert en het Grunopark
Kinderopvang is een commerciële activiteit waar iedere aanbieder zich
kan melden. Nu dat niet of niet in voldoende mate gebeurt, hebben we
zelf het initiatief genomen door SKSG te benaderen of ze mogelijkheden
zien voor nieuwe al dan niet tijdelijk meer kinderopvang te realiseren. Er
spelen een aantal opties, zoals bijvoorbeeld
1. Ombouw van een gebouw tot kinderopvan
2. De kinderopvang lift mee op mogelijk tijdelijk extra huisvestiging
voor IKC Groenewei. Binnen Meerstad hebben we hiervoor een
locatie beschikbaar (in de woonwijk De Zeilen
Dat blijken helaas trajecten die tijd kosten en ook de nodige uitdagingen
met zich meebrengen zoals bijvoorbeeld aardbevingsbestendig maken
van bestaande gebouwen. Een oplossing op korte termijn ligt dus op dit
moment ook niet in de lijn van de verwachting helaas. De taak van
Bureau Meerstad is in dit kader om in te springen op de vraag vanuit
marktpartijen met locaties. Dat doen we nu en zullen we blijven doen, ook
in toekomstige woongebieden
We realiseren ons dat het op dit moment geen oplossing biedt voor uw
dringende vraag naar een kinderopvang plaats in Meerstad. We blijven en
zijn o.a. met SKSG in gesprek om te kijken hoe we elkaar kunnen hierin
kunnen faciliteren. Het leek ons goed u in ieder geval van deze laatste
status op de hoogte te brengen. Zodra er nieuws is, zullen we dit met u
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Geachte heer, mevrouw

Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen over deze e-mail mail ons
dan gerust. Altijd tot helpen bereid

.


Fijne dag.
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delen. Als u het niet op prijs stelt dat we deze laatste informatie via de
mail met u delen, laat het ons weten. Dan verwijderen wij uw mailadres uit
ons bestand

