
 

 

Raamsdonksveer, 4 november 2022 

Betreft: Informatie inzake nieuwbouw Wilsdonck/Vonder/Groei 

Beste ouders, 

Op 19 juli 2022 hebben we u voor het laatst op de hoogte gebracht over de voortgang wat betreft de 
nieuwbouw. Dit betrof de intentieverklaring samenwerking met kinderopvang Groei. 

Met de definitieve fusie van de twee scholen De Wilsdonck en De Vonder in Raamsdonkveer, is de 
gemeente Geertruidenberg voornemens ruimte te creëren voor een nieuw schoolgebouw met daarin 
een kinderdagverblijf. Als partner voor de opvangmogelijkheden van kinderen sluit Kinderdagverblijf 
(KDV) Groei hierbij aan. Binnen het projectgebied Parkzicht waarin de nieuwbouw van het Kind 
Centrum (KC) valt wordt, wordt tevens een nieuwe sporthal gebouwd. Daarnaast zal in 
gezamenlijkheid invulling gegeven worden aan de inrichting van het openbare gebied. Het project 
bevindt zich op dit moment in de afronding van de Voorlopig Ontwerp fase (VO-fase).  

Het totale project Parkzicht betreft de ontwikkeling van drie deelprojecten te weten het Kind 
Centrum, een sporthal en de daarbij benodigde openbare (verkeers)voorzieningen. De uitwerking 
van de sporthal en de benodigde verkeersvoorzieningen worden door de gemeente gerealiseerd en 
maken geen onderdeel uit van dit VO-fasedocument. Uiteraard is er wel afstemming met de 
gemeente over de inrichting van het gemeenschappelijke openbare gebied. 

Het bouwvak waarbinnen het KC gerealiseerd mag worden is echter nog niet geheel vastgelegd. 
Hierover vindt in goed overleg met de gemeente afstemming plaats. De gemeente heeft aangegeven 
de wensen van het KC hierin zwaar in te laten wegen. De positie van het KC op het terrein zoals nu in 
het VO is uitgewerkt wordt weergegeven in onderstaand figuur. 

 

 
Het ontwerp van het KC sluit aan bij de onderwijsvisie zoals door beide teams is beschreven. De visie 
op het kleinschalig organiseren van onderwijs is in het ontwerp verwerkt. Daarnaast voorziet het 
ontwerp in de gewenste flexibiliteit en mogelijkheid tot groei in de toekomst. 
 
De samenwerking en afstemming tussen het KC (Stichting Uniek) en de gemeente verloopt goed en 
voorspoedig. 



Contactmomenten gemeente 
Ook zijn er met enige regelmaat contactmomenten georganiseerd tussen omwonenden, ouders en 
andere belangstellenden en de gemeente.  Afgelopen 5 juli heeft er een dergelijke avond 
plaatsgevonden. Daar stond verkeersveiligheid op de agenda. Aanstaande 14 november is er 
opnieuw een gelegenheid tot meepraten. U heeft daarvoor eerder al een uitnodiging ontvangen. 
Deze avond, 14 november as,  is er een presentatie van het schetsontwerp vanuit de gemeente voor 
de locatie Parkzicht te verwachten. In dit schetsontwerp zijn de keuzes, ideeën en suggesties die 
tijdens het participatiemoment van 5 juli zijn aangedragen zoveel mogelijk meegenomen en 
verwerkt. 

Dat de teams van beide scholen ondertussen actief zijn om de aanstaande samensmelting zo soepel 
mogelijk te laten verlopen lieten eerdere berichten op LinkedIn al zien. 
https://www.linkedin.com/in/stichting-uniek-096848240/  

Daar zag u bijvoorbeeld wat er op de speciale KICK-OFF avond op de agenda stond: 

Kick-off 

Vrijdagavond 30 september was een speciale avond voor alle medewerkers van de Vonder, de 
Wilsdonck en Groei. Sophie de Jong, Anja Kerremans en Nine van Linge organiseerden deze avond 
om alle collega's te informeren over de laatste stand van zaken van het fusietraject. 
 
Architect Michal Bernacciak van Marquart Architecten bv presenteerde het voorlopig ontwerp. Al het 
getoonde is nog onder voorbehoud uiteraard. Het moet nog langs een aantal kanalen en er zijn nog 
genoeg fasen te doorlopen. Goed om dit met de teams samen te beleven en mooi om te zien hoe 
een visiedocument op papier zijn effect vindt in deze (ook nog papieren) werkelijkheid. 

 

Onze overtuiging is dat het niet alleen een hele fijne plek wordt voor kinderen, ouders en 
leerkrachten, maar ook voor de direct omwonenden en de buurt!  

Sophie de Jong, locatie manager KDV Groei 
Anja Kerremans, directeur de Vonder 
Nine van Linge, directeur de Wilsdonck 
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