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Geachte leden van de Raad, 

 

Op 13 december 2021 heeft u besloten een krediet beschikbaar te stellen voor het realiseren van 

een nieuw Samenwerkend Kindcentrum (SKC) in Berg. Het SKC Berg zal dienen als huisvesting voor 

de basisschool, MIK Kinderopvang en de bibliotheek. Stichting kom Leren zal optreden als bouwheer 

voor het SKC Berg. 

 

Het was de bedoeling dat bij de vaststelling van de gebiedsvisie Berg, die was voorzien op 13 

december 2021, de exacte locatie van het SKC Berg vastgesteld zou worden. Dit agendapunt is 

echter niet besproken.  

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over het proces om te komen tot het vaststellen van de exacte 

locatie van de nieuwbouw SKC Berg. 

 

Bepalen voorkeurslocatie 

Op 21 juni 2021 heeft uw raad besloten dat de openbare basisschool wordt gerealiseerd op of direct 

nabij de huidige locatie van de school. Binnen de door u aangegeven kaders zijn een aantal 

varianten mogelijk. Wij zijn  in gesprek met stichting kom Leren om binnen het door u aangeduide 

bestemmingsvlak te komen tot een voorkeurslocatie voor realisatie van de nieuwbouw SKC Berg. Wij 

verwachten dat eind februari op basis van de analyse van de varianten  de besluitvorming over de 

voorkeurslocatie kan plaatsvinden.  

 

Kaderstelling locatie 

In het overleg dat gevoerd wordt met kom Leren om te komen tot een locatie voor nieuwbouw van 

het Samenwerkend Kindcentrum Berg wordt erop gestuurd dat deze past binnen de door u 

aangegeven kaders waar het betreft ruimtelijke inpassing en financiële middelen.  Mocht het niet 

lukken om binnen deze kaders te blijven, dan wordt uw raad om instemming gevraagd om van deze 

kaders af te wijken. 

 

Omgevingscommunicatie 

De omwonenden en belangengroeperingen in Berg worden tijdens dit proces geïnformeerd  over de 

procedure voor  een exacte locatiekeuze, de gewenste voorkeurslocatie en het resultaat van de 

toets die plaatsvindt. 

 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

drs. R. Meijers 

wethouder Sociaal Domein  

 


