JUNI 2022

Nieuws
Op 9 mei is het nieuwe Kindcentrum Siddeburen geopend en in gebruik genomen!
Samen met onder andere de kinderburgemeester en de wethouder is er een
feestje gevierd en is het lintje doorgeknipt om het gebouw te openen!
De werkzaamheden aan de omgeving gaan in hoog tempo door om te zorgen dat
alles voor de zomervakantie klaar is. Het oude schoolgebouw van CBS de
Zonnewijzer is gesloopt en de uitvoering van nieuwe weg en de afsluiting van de
Hoofdweg worden voorbereid.

Verkeer
Vanaf maandag 20 mei aanstaande wordt de kruising Damsterweg - Hoofdweg afgesloten voor een periode van
ongeveer drie weken. Houd de borden met de omleidingen dus goed in de gaten. Ook zullen de bushaltes verplaatst
gaan worden richting Hellum als de werkzaamheden klaar zijn.

In tegenstelling tot de vorige nieuwsbrief met daarin de planning wordt de tijdelijke weg opgeruimd vanaf 7 juni in
plaats van 5 juli. Deze werkzaamheden zijn zo onderhand gestart.
De Kugelslaan is klaar en is aangepast naar de nieuwe verkeerssituatie zoals deze uiteindelijk moet zijn. De
komende weken is de Kugelslaan de enige toegang tot het kindcentrum, het sportpark, de Springbok en de
bedrijven.
Omdat
•
•
•
•
•
•

het de komende periode nog druk zal zijn met werkzaamheden:
Pas goed op elkaar!
Ga op tijd naar school en wacht niet tot het laatste moment!
Geef elkaar de ruimte!
Let goed op elkaar!
Kom lopend of met de fiets!
Toch met de auto, rij stapvoets!

Partners
In het traject rondom de bouw van kindcentrum Siddeburen wordt door twee scholen samengewerkt: OBS De Springplank en CBS
De Zonnewijzer. Daarnaast is kinderopvangorganisatie Kids First COP groep een partner in het kindcentrum.

Scholenprogramma
Dit project maakt deel uit van het “Scholenprogramma” van de gemeente Midden-Groningen. Het programma
bestaat uit meer dan 20 projecten die allemaal binnen een aantal jaren gereed moeten zijn. Het doel van alle
projecten is het realiseren van toekomst- en aardbevingsbestendige gebouwen voor het faciliteren van onderwijs,
opvang en/of welzijnsvoorzieningen. In het programma werkt de gemeente samen met scholen, schoolbesturen en
kinder- en peuteropvang. Alle informatie over het scholenprogramma is te vinden op de website van de gemeente
Midden-Groningen.

Meer informatie en contact
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over Kindcentrum Siddeburen? Mail het dan naar
scholenprogramma@midden-groningen.nl Kent u anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de nieuwsbrief over
de nieuwbouw van het Kindcentrum Siddeburen? Stuur deze mail gerust door. Alle informatie is terug te vinden op
de website van de gemeente Midden-Groningen.

