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Op 28 september vond een informotiebíieenkomsl plools over hel nieuwe
Kindcenlrum. Noost omwonenden
en ondere belongstellenden woren
veel ouders en verlegenwoordigers
von schoolbesluur INNOVO, peulerspeelzoolwerk, MIK en de Bibliotheek
oonwezig. Wefhouder Berry von Riiswíik
heette iedereen welkom. Direclrice
Chrislo Somers vertelde dol de scholen,
bibliolheek, MIK en peulerspeelzool
somen een visie hebben gemookl
over hoe hel Kindcenlrum vorm moel
kriigen, zodot de kinderen opgroeien tol
krochlige wereldburgers. De Kíndportners moken hierbíj gebruik von elkoors
kennis & kunde. Binnen hel Kindcenlrum
werken ze mel wereldpleinen. ln de
ochlenduren vinden de inslructielessen
in de klos plools en in de middoguren
werken de kinderen oon proieclen op
de wereldpleinen en de kloslokolen. De
ondenverpen von de proiecien komen in

hel hele Kindcenlrum lerug.
Hein Arntz liel nomens het bouwconsortium zien hoe het voorlopige
onlwerp von hel gebouw er uifziel. Hel
bestoonde schoolgebouw bliifl sloon en
kríigl een opknopbeurl. Op het grosveld
lussen hel schoolgebouw en De Slip
koml nieuwbouw Deze bestooi uil twee
logen. ln hel besloonde schoolgebouw
komen kloslokolen & wereldpleinen.
Het middengedeelle wordl éên grote
open ruimte. De bibliolheek kriigt in de
nieuwbouw plek op de begone grond.
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Tidens een informoliebijeenkomsi op 28 seplember
werden de voorlopige ontwerpen von hel gebouw en de
omgeving gepresenteerd. De plonnen worden nu verder

uilgewerkl.
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Tidens de roodsvergodering von ó oklober 201ó heeft
de gemeenterood Meerssen het benodigde geld
beschikboor gesteld voor de bouw von hel nieuwe
Kindcenlrum Meerssen.

Een gedeelle von de bieb koml op de
verdieping von de nieuwbouw. Hier
omheen liggen de kloslokolen von de
oudsle groepen. Zo kunnen ziioplimool
gebruikmoken von de bibliotheek. De
peuterspeelzool en buitenschoolse
opvong liggen in de nieuwbouw oon
de ochlerziide op de begone grond. De
kinderopvong l0-4 ioorl bliift in De Slip.

Beleidsmedewerker Joop Zomerploog
gof uilleg over hel verkeersplon en
de schoolomgeving. Om een veilige
schoolomgeving le moken, moeien
kínderen & ouders zoveel mogeliik
lopen en fielsen noor school. ln hel
voorlopige onlwerp slool dol de Posloor
Dom. Hexslrool fielsslrool wordl.
Fielsers hebben híer voorrong. Aulo's
ziin te gosï. ln deze slrool koml ook
een Kiss & Rideslrook. Er komen meer
porkeerploolsen bii De Stip. Will u uw
kinderen begeleiden noor de schoolingong, don kunl u hier kort porkeren.

noor het Kindcenirum. Hierover binnenkort meer. ln de komende tiid zullen
de plonnen verder worden uilgewerkl.
Heeft u ideeën of vrogen, looi hel ons
welen!
Werkgroep Verkeer
Er zoleen werkgroep worden opgerichl,
die zich bezighouden mel de verkeersslructuur in Meerssen-Wesl in relolie lot
hel Kindcenlrum. We houden u hierover
op de hoogle.

Bouw & Tl¡n
Nog 14 moonden
lol de ingebruiknome
IN DE EERSTE HELFT VAN 2OI8
het nieuwe Kindcentrum wordt in
gebruik genomen
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DECEMBER 2OI7

oplevering Kindcenlrum

De ingong von de porkeerploots koml le

liggen oon de Posloor N. Creflenslrool.
Long porkeren is mogeliik op hel kerkplein. Er wordl uileroord ook gekeken
noor de doorslroming von hel ouloverkeer in de buurl en de oonriirouie

BEGIN MAARÍ 2OI7
slort bouwwerkzoomheden

BEGIN DECEMBER 2OIó
slorl voorbereidingen voor de bouw
von hel Kindcenlrum

NA DE HERFSWAKANTIE 2016
hel ontwerp von het Kindcenlrum is of
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IN DE HERFSWAKANNE 2OIó
Bosisschool Op'l Hwogveld'
en peulerspeelzool Olleke Bolleke
verhuizen noor hun tiideliike locolie
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Bosisschool Op'l Hwogveld en
peulerspeelzool Olleke Bolleke ziin in de
herfstvokontie noor de liideliike locotie
verhuisd: het schoolgebouw oon de
Proosl de Beoufortslrool 45 in Meerssen
De school verbliift hier gedurende de
bouwwerkzoomheden Op ì november
opende wethouder von Riiswiik de liidelijke locotie Binnen hel lhemo SPRING!
zongen en sprongen de kinderen,
woorno zii hun kloslokolen opzochlen
en hun eigen plekie inrichllen.
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Doornoosl ziin er ondere verkeersmootregelen genomen, zools liideliike
zebropoden in de Bunderstrool en
Proosl de Beouforlslrool

Wilt u onze kinderen een hondie
helpen? Word verkeersbrigodierl
Voor meer info kunl u moilen
noor moorten.lemmens@innovo. nl
of bel: 043-3642813

Op'l Hwogveld hebben

De kinderen von

+

De nieuwe zebropoden en kleurrilke

onlongs de odviesroule von de oude
locolie noor de liideliike locotie bewondeld Deze loopl vonof de Hoogveldweg,
oversleek Bunderslrool, voelpod lussen
Bundersiroot & Sinl Josephslrool, Proost
Willemstrool, oversleek Proost de
Beoufortstrool. Op hel schoollerrein
is een liideliike kiss&ride gemookl

voetslopies wiizen de kinderen de weg
die zij het besl kunnen lopen Von school
hebben de leerlingen én de peulers
fluorescerende hesies gekregen, woormee zii goed opvollen in hel verkeer Wii
vrogen hel overige verkeer goed op Îe
possenl Wees olerl op onze kinderen!
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Op 30 seplember brochl wethouder
Berry von Riiswiik een bezoek oon
de kinderen von beide bosisscholen.
De wethouder hod nomelíik oon de
kinderen gevroogd eens no le denken
over hoe zii nou groog het speellerrein
zouden willen inrichlen von hel nieuwe
Kindcentrum Meerssen. Hel wordl
nomeliik niel zomoor een speellerrein,
moor een ovonTuurliik speellerrein I
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De kinderen von beide scholen hebben
doorom moodboords gemookl. Deze

presenieerden ze oon de wefhouder.
Er kwomen prochlige en voorol ook
ovontuurliike ideeên voorbii, zools een
boomhul, slopslenen door het woler en
een builen wcl Een oonlol ideeën werd
door veel kinderen gedeeld, zools een
voetbolveldie, een klimporcours en een
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korl op www.kindcenlrumrneerssen.nl
Hrer vinden iul[e ollerlei proieclrnformotie
veelgeslelde vrogen & on.lwoorden,
folo's en een tilmpje
VRAGEN, SUGGESTIES OF IDEEEN?

Lool he1 weten bii direcleur Chrislo
Somers {chrislo somerst@innovo nl)
of bel het gemeenteliike Klont Conlocl
Cenlrum {KCC): lelefoon l4 043

E-moil infot@meerssen.nl

klimwond.
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KINDEROPVRNS

Teksl: Hélène Bessems (|NNOVO}. Teom Communicolie Gemeenle Meerssen

Fologrofíe: Nele Siebel, Rolhem
Vormgeving & drukwerk DrukkeriiMoenen BV
Oploge: 250 {druk}+ digilool
Meerssen, november 2016
Aon deze uiþave kunl u geen rechlen onllenen
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Meer informotie vinden ¡ullie op
www.meerssen.nl (proleclenl en binnen
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