
Pitch Kinderopvangorganisatie Samen Spelen 

Ik ben  eigenaar van kinderopvangorganisatie Samen Spelen. Mijn organisatie 
speelt een rol in vijf kindcentra.  

Na intensief betrokken te zijn geweest bij de totstandkoming van dit integraal 
huisvestingsplan heb ik aangegeven dat Samen Spelen de definitieve versie van het 
IHP niet kan onderschrijven. Hoewel ik begrijp dat een huisvestingsplan zich primair 
richt op vastgoedbeleid, ben ik van mening dat zo’n beleid dient te worden gebouwd 
op het fundament van de inhoud. In dit geval onze gezamenlijke visie op hoe 
kindcentra zich de komende jaren gaan ontwikkelen in Maastricht.  

Initieel was dit het geval en dit is terug te vinden in hoofdstuk 1. In de loop van het 
proces, echter, werd die gedeelde visie ondergeschikt aan de individuele belangen 
van verschillende instellingen. Vastgoedbeleid werd leidend en ik vind dat de inhoud 
dat zou moeten zijn.  

Voor Samen Spelen betekent dit IHP dat op termijn een van onze 
peuteropvanglocaties, ’t Neske in Heugemerveld, alleen achterblijft in een 
kindcentrum zonder school.  

Een nóg grotere zorg voor mijn organisatie is het gebrek aan perspectief dat in dit 
IHP geboden wordt aan Kindcentrum Samen Wyck. In het IHP staat dat er geen 
concrete denkrichting is voor dit kindcentrum, maar die is er wél.  

Al jaren timmeren wij aan de weg om een echt inclusief kindcentrum te worden met 
als kindpartners Basisschool Wyck, Samen Spelen en Kinderbehandelcentrum de 
Grummelkes van Radar. Wij zien dat passend onderwijs mogelijk is, en passende 
kinderopvang ook. We ervaren hoe waardevol het delen van expertise tussen 
medewerkers is. Het enige dat ons in de weg staat om dit kindcentrum te kunnen 
bouwen, is passende huisvesting.  

Daarom hebben we te kennen gegeven aan de gemeente dat wij graag op één plek 
samen willen werken in het Kumulusgebouw aan de Sint Maartenspoort; een gebouw 
waarvan al sinds geruime tijd duidelijk is dat er een nieuwe bestemming voor gezocht 
dient te worden. Diverse organisaties om ons heen geven aan behoefte te hebben 
aan zo’n gebouw met een maatschappelijke invulling en mee te willen bouwen aan 
een plek in de wijk waar men kan samenkomen, waar we de verbinding en 
samenwerking met elkaar kunnen zoeken.  
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Toch is het nog niet gelukt om helderheid te verschaffen voor ons kindcentrum en 
moeten wij nu buiten het IHP om wachten op een herbestemmingsonderzoek; voor 
alle betrokkenen een onbegrijpelijke en zeer teleurstellende situatie.  

Het ons niet kunnen bieden van perspectief is mijns inziens een grote misser in dit 
IHP. En waarom kiest de gemeente met het herbestemmingsonderzoek voor 
wéderom een vastgoedaanpak op een plek waar men klaar staat om inhoudelijk 
invulling te geven aan de onderwijsvisie van deze stad? We weten niet wie mogelijke 
andere kandidaten zijn voor het Kumulusgebouw, maar laat voor iedereen duidelijk 
zijn: hier zijn wij, Kernkindcentrum Samen Wyck. Het fundament is er al; maar we 
vragen nu de gemeenteraad om hulp voor het gebouw dat erbij hoort.  

Ik ben van harte bereid om eventuele vragen te beantwoorden. 


