
Van: fam sloot [mailto:famsloot@hotmail.com]  
Verzonden: zaterdag 28 februari 2009 20:43 
Aan: Baas, R.B. 
CC: Arjen van Leeuwen; Geertsema 
Onderwerp:  
 
Hallo Ralf, 
 
Om te beginnen hoop ik dat je weer hersteld bent en anders nog beterschap gewenst. 
 
Elibeth en ik hebben vorige week een aangenaam onderhoud gehad met Alje Mulder. We 
stellen de positieve benadering van de situatie in De Groeve bijzonder op prijs. Er zijn 
een heleboel punten en argumenten genoemd, ongetwijfeld hebben jullie al de nodige 
informatie uitgewisseld of gaan dat anders nog doen. 
 
Feitelijk waren we het erover eens dat het lastig zal worden dit plan erdoor te krijgen, 
bovendien begrijp ik dat jullie nog in gesprek zijn over de wijze waarop het plan zou 
moeten worden ingediend. (binnen IAB of speciaal project) 
 
Wij hebben zwaar ingezet op TSO en BSO. Dit nu zijn, zoals Alje aangaf geen 
gemeentelijke verantwoordelijkheden en dus zonder voldoende belangstelling en een 
commerciële instelling lastig om als argument te gebruiken. Om hiervoor garanties te 
kunnen geven is het te kort dag en ook niet direct aan ons. 
 
Ik zou nog een ander voorstel ter overweging willen geven. Indien jullie mogelijkheden 
zien in dit voorstel kunnen we het eventueel verder uitwerken. 
Het plan zoals nu ingediend noemen we plan A en zoals aangegeven aan de orde 
wanneer we een vergelijkbare situatie als in Ide kunnen bewerkstelligen waar 220 m2 
wordt bijgebouwd voor kinderopvang. 
Een alternatief plan, te noemen plan B, waar wij uitgaan van een geringere uitbreiding en 
minder zwaar leunend op kinderopvang is echter ook goed denkbaar. Hierdoor komt er 
70 m2 bij in plaats van 140 m2 in plan A. Concreet komt het er op neer dat dat het 
gebouw zoals getekend op de lay-out aan de linkerzijde ruim 4 meter korter zou worden. 
(kantoortje en verplaatst peuterspeelzaal deel vervalt dan)  
  
Zouden jullie bovenstaande eens willen bespreken en kenbaar maken of het zinvol is dit 
op korte termijn verder uit te werken. Ons doel is in ieder geval om te bewerkstelligen 
dat, al of niet binnen IAB de grotendeels bijzonder wenselijke aanpassingen gerealiseerd 
te krijgen. We onderkennen dat plan A, zonder de extra externe inspanningen niet 
haalbaar zal zijn. Plan B lijkt ons echter om een aantal redenen bespreekbaar en 
verdedigbaar.  
 
Samenvattend:  
We vragen budget voor plan B, uitvoering 2010-2012 
Indien ruim voor aanvang duidelijk wordt dat kinderopvang mogelijk blijkt, schakelen we 
over naar plan A   
 
Extra argumenten voor plan B: 
Wat ons betreft mag dit de definitieve situatie blijven (geen heroverweging in 2016) 
Unieke situatie in De Groeve door erfpachtovereenkomst 
Stimuleren van meer functionaliteiten zoals bijvoorbeeld Bibliotheek voorzieningen in 
Klein Kruierij 
Gebruik door school ook nog goed mogelijk (lestaken blijven in school)  
 
Ik hoop dat bovenstaand relaas voldoende duidelijk is. Laat anders even weten, anders 



dan kan ik het telefonisch of in een korte bijeenkomst ook toelichten. 
 
m.vr.gr. 
Harald 

 


