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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Geachte heer van Wolfswinkel, 
 
Per mail heeft u vragen gesteld over de verhuizing van de peuters van de Blokkendoos 
vanuit de locatie Emmastraat naar de nieuwe locatie aan de Sleedoorn in basisschool 
De Parel. In deze brief willen wij de vragen beantwoorden. 
 
De vragen: 

1. Waarom moest de Blokkendoos zo snel verhuizen terwijl Bonbon er nog een 
tijd kan blijven zitten? 

 
Antwoord: Bij de meerjarenbegroting 2011-2014 heeft de gemeenteraad besloten 
een bezuiniging van € 85.000 ten opzichte van 2011 door te voeren. U stelt dat de 
grond verkocht is, de Blokkendoos weg moest en Bonbon mocht blijven zitten. De 
Stichting Peuterspeelzalen (SPA) heeft echter zelf pro-actief gehandeld en 
verzocht om een verhuizing naar de Parel. In dit schoolgebouw aan de Sleedoorn 
was sprake van leegstand van een lokaal en de peuters zijn daar heel welkom. 
Door de verhuizing kan de bezuiniging voor een groot gedeelte op 
huisvestingskosten worden behaald. Bonbon blijft nog een jaar zitten, omdat hun 
nieuwbouw nog niet klaar is, maar verlaat wel de oude Rabobank omdat deze 
moet worden gesloopt. Nu de lokalen aan de Emmastraat leeg komen te staan kan 
Bonbon daar gebruik van maken.  
 
2. Waarom heeft de gemeente in deze niet de helpende hand toegestoken bij de 

verhuizing? 
 
Antwoord: Er is door SPA geen verzoek voor hulp van de gemeente gekomen. 
Daarbij is het een zelfstandige stichting die de verhuizing prima zelf heeft geregeld. 
Zo heeft de SPA in het verleden ook de zalen Pinokkio en Ghijs zelf verhuisd naar 
respectievelijk de Overkant en de Molendijk. 
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3. Wat wil de gemeente er aan doen om het imago van de gemeente naar de 
ouders en de leidsters weer op orde te brengen? 

 
Antwoord: Op 21 februari hebben wij het bestuur van SPA gesproken. Naar de 
mening van het bestuur van SPA en ons college is het imago van de gemeente op 
geen enkele manier geschaad. De informatievoorziening van het bestuur van SPA 
richting ouders is heel correct geweest.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 
 


