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NIEUWS  

Het project Kindcentrum Siddeburen is bijna klaar! We zetten de laatste puntjes op de i en dan wordt het project 

afgerond. LET OP! De verkeerssituatie is gewijzigd. Lees er meer over in deze laatste nieuwsbrief.  

VERKEER 

Inmiddels weet iedereen via de nieuwe routes de weg naar school te vinden. De Hoofdweg is een school- en 30 KM 

zone geworden. Ook zijn er gelijkwaardige splitsingen gemaakt. Hierdoor heeft verkeer van rechts voorrang, ook 

fietsers! Kom je vanuit de richting Hellum met de fiets of met de auto, dan heeft verkeer van rechts dus voorrang! 

De Kugelslaan is tijdens haal- en brengtijden autoluw en bedoeld voor lopend en fietsend verkeer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De dagen worden korter en ook ‘s morgens is het weer donker als iedereen naar 

school gaat. Daarom: 

• Ga op tijd naar school en wacht niet tot het laatste moment 

• Wees zichtbaar, ook in het donker 

• Geef elkaar de ruimte 

• Let goed op elkaar 

• Kom lopend of met de fiets 

• Toch met de auto, rij stapvoets  

 

AFRONDING  
Bouw: 

De bouw en laatste opleverpunten zijn bijna 

klaar. Ook de installaties zijn ingeregeld. De 

komende periode worden hiervoor de laatste 

punten afgerond.  

De gebruikers zijn blij met hun nieuwe 

gebouw. We wensen ze heel veel plezier in hun 

nieuwe onderkomen! 

 

Foto met dank aan Piet Keijzer. 

 

 

 

 

 

 

Omgeving: 

Ook in de omgeving zijn veel aanpassingen geweest, zoals een nieuwe weg, parkeerplaatsen en de toegang naar de 

parkeerplaats. Samen met de scholen en de andere gebruikers van het sportpark kijken we wat bevalt en waar 

eventueel nog aanvullende aanpassingen nodig zijn. De komende periode voeren we dit uit. Daarna neemt de IBOR 

het beheer over.  

 

Groen:  

Het planseizoen is gestart. Als de bladeren van de bomen zijn worden de nieuwe hagen, heesters en bomen 

geplant. Als het weer meezit, zijn deze werkzaamheden in november klaar. Het gras en de bloemenmengsels 

rondom de school zijn inmiddels ingezaaid.   

 

Klaar! 

Als de laatste werkzaamheden zijn 

uitgevoerd, draagt het Scholenprogramma 

het gebouw over aan de gemeente. Vanaf dan 

verzorgen zij het beheer en onderhoud.  

 

Heeft u nog een vraag of opmerking? 

Via www.midden-groningen.nl kunt u op 

verschillende manieren contact zoeken met 

de gemeente.  

  

http://www.midden-groningen.nl/


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. 
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