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Aan mevrouw M. El Ouni(D66) en mevrouw A. 
Greuter(PvdA 
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Domein : Ruimtelijke Ontwikkeling Ons kenmerk :  
Team :  Zaaknummer :  
Contactpersoon : Jan van Boven/Nicola Beentjes Uw brief van : 17-2-2021 
   Uw kenmerk :  
Bijlage(n) : 1. Bewonersbrief Verzenddatum : 2 maart 2021 
      
   

Onderwerp : Proces locatie keuze nieuwbouw kindcentrum Cunera Bakkum 
 
 
 
 
Geachte mevrouw El Ouni en geachte mevrouw Greuter. 
 
Van de fracties van de PvdA en D66 zijn vragen ontvangen over het proces inzake de locatiekeuze 
voor de nieuwbouw van kindcentrum Cunera in Bakkum. In deze brief gaan wij in op de gestelde 
vragen. 
 
 

1. Tijdens het bovengenoemde klankbordoverleg zijn o.a. afspraken gemaakt met betrekking 
tot terugkoppeling van het resultaat van de gesprekken met het schoolbestuur en TC 
Bakkum. Na 26 november 2020 hebben de leden van de klankbordgroep onderwijs echter 
niets meer vernomen van de portefeuillehouder c.q. het college. Waarom heeft, tegen de 
gemaakte afspraken in, er geen terugkoppeling plaats gevonden? Waarom zijn de 
verslagen van de gesprekken niet gedeeld met de bovengenoemde klankbordgroep? 

 
Reactie: 
In vervolg op de informatiebijeenkomst van 26 november hebben wij de raad op 4 februari 
geïnformeerd over het vervolgproces en waarbij is afgesproken dat we de resultaten van de 
consultaties aan de raad zullen terugkoppelen. In vervolg hierop hebben de gesprekken 
plaatsgevonden met zowel het bestuur van de tennisvereniging, het bestuur van de school en 
hebben een tweetal informatieavonden plaatsgevonden met de bewoners van Bakkum. De 
uitkomsten van de locatieverkenning en de consultaties kunt u binnenkort tegemoet zien. 
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2. Waarom heeft het college gekozen om de door haar gekozen voorkeurslocatie hoek 
Sifriedstraat/Bakkumerstraat, zonder eerst voorafgaand goede tijdige consulterende 
sessies met de gemeenteraad en wederom zonder goede procesregie op zo’n belangrijk en 
gevoelig dossier, gelijk voor te leggen aan inwoners van Bakkum? Is het college met ons 
van mening dat door deze handelwijze de gemeenteraad wederom niet serieus wordt 
genomen? Wat gaat het college op korte termijn doen om dit recht te trekken? 

Reactie: 
Wij hechten eraan de gemeenteraad zorgvuldig en precies te informeren, op basis van inzichten 
en onderzoek en zo gefundeerd mogelijk. Dit achten wij van belang om verdere stappen te kunnen 
nemen zoals een vervolgonderzoek. De hoek Sifriedstraat/Bakkummerstraat is als 
voorkeurslocatie naar voren gekomen uit het onderzoek van het bureau Bügel/Hajema. Om school, 
sportvereniging en inwoners niet te verrassen hebben wij in overleg met de klankbordgroep 
onderwijs een consultatieronde ingezet. Over de voorkeurslocatie is nog geen standpunt 
ingenomen. Het college kiest ervoor om de reacties van betrokkenen eerst aan uw raad voor te 
leggen en met uw raad in het 2e kwartaal 2021 in gesprek te gaan over het vervolg.  
 

3. Op 9 en 10 februari 2021 zijn door het college twee online voorlichtings-bijeenkomsten 
georganiseerd voor de inwoners van Bakkum. Tijdens deze bijeenkomsten heeft o.a. het 
externe bureau een presentatie gegeven van het locatieonderzoek en is de 
voorkeurslocatie van het college nader toegelicht. 
Inwoners van Bakkum hebben na deze bijeenkomsten contact opgenomen met de fracties 
van D66 en de PvdA. 
Uit deze contacten is o.a. gebleken dat tijdens de eerste bijeenkomst d.d. 9 februari 2021 
het aantal m²’s van de voorkeurslocatie niet correct is t.o.v. het feitelijke aantal m²’s en dat 
er een behoorlijk stuk duin moet worden afgegraven. 
- Herkent het college zich in deze informatie? Zo ja, waarom is niet eerder dit 
daadwerkelijke verschil door het college c.q. het externe bureau geconstateerd? Zo nee 
wat is de reden dat inwoners wel van mening zijn dat het aantal m²’s niet correct is? 

Reactie: 
In de uitnodiging aan de inwoners van Bakkum (met uitzondering van Bakkum-Noord) hebben wij 
aangegeven dat er mogelijk veel vragen zijn, dat het onderzoek naar de locatie zich nog in een pril 
stadium bevindt en dat om die reden mogelijk niet op iedere vraag direct een antwoord te geven is 
(Zie ook bijgevoegde uitnodiging aan inwoners.)  
Tijdens de eerste informatieavond op 9 februari constateerden wij dat er behoefte was aan méér 
toelichting op de locatiegrootte en de ruimtelijke consequenties. Op de tweede informatieavond 
heeft het externe bureau enkele situatieschetsen getoond om de ruimtelijke vraag te duiden. 
 
Wanneer de gemeenteraad van oordeel is dat deze locatie interessant is om nader te 
onderzoeken, dan worden de mogelijkheden voor nieuwbouw van het kindcentrum mét het behoud 
van de waardevolle kenmerken van de omgeving en alle andere aspecten zoals parkeren en 
verkeer, ‘kiss en ride’, groenstructuur, speelvoorziening en gymonderwijs verder uitgewerkt. 
 
4. Uit de terugkoppeling door inwoners is o.a. gebleken dat op 10 februari 2021 tijdens de 

tweede voorlichtingsbijeenkomst andere informatie door het college c.q. het externe bureau 
is verstrekt m.b.t. de voorkeurslocatie van het college t.w. op het terrein van TC Bakkum is 
een gymnastiekvoorziening gepland en er wordt een aanzienlijk minder groot stuk duin 
afgegraven. 
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- Herkent het college zich in de verschillende informatie op de beide 
voorlichtingsbijeenkomsten? Zo ja wat is de reden van dit verschil? Zo nee, wat kan de 
reden dat de inwoners van Bakkum dit verschil wel gesignaleerd hebben? 

Reactie: 
Zie onze reactie op vraag 3.  
Het college benadrukt dat er nog geen enkel besluit genomen is, ook niet over het eventueel 
realiseren van een multifunctionele gymnastiek/sportvoorziening op het terrein van TC Bakkum. De 
gemeenteraad wordt binnenkort in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over de 
voorkeurslocatie. 
 
5. Bij een aantal inwoners van Bakkum is, om meerdere redenen, grote onrust en emotie 

ontstaan m.b.t. de gang van zaken en de keuze van de voorkeurslocatie o.a. vrij abrupt de 
brief en slechts korte tijd tussen de uitnodiging en de twee voorlichtingsavonden, rommelige 
informatie en tegenstrijdige niet eenduidige informatie en opofferen stuk groen, extra 
verkeers- en parkeerdrukte. Er is inmiddels een vereniging in oprichting. 
- Is het college van mening dat deze manier van participatie juist het door het college 
gewenste doel voorbijschiet? Is het college met ons van mening dat door deze werkwijze 
het vertrouwen in de politiek is geschaad? Zo ja waarom is er dan toch gekozen voor deze 
aanpak? Is het college met ons van mening dat het college dit verkeerd heeft ingeschat? 
Zo ja, wat doet het college eraan om dit geschonden vertrouwen op korte termijn te gaan 
herstellen? 

Reactie: 
Wij zijn van mening dat de keuze om het locatie onderzoek eerst te delen met de klankbordgroep 
onderwijs, en vervolgens met inwoners en onze onderwijspartner, recht doet aan een open en 
zorgvuldig, transparant proces. Er is nog geen besluit, geen plan en geen geld. Belanghebbenden 
zijn in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken vóórafgaand aan een bestuurlijke en politieke 
beoordeling. 
 

- Is het college met ons van mening dat door deze handelwijze er onnodige onrust en 
emotie is ontstaan bij een aantal inwoners van Bakkum en dat deze handelwijze een 
zorgvuldig proces tot besluitvorming door de gemeenteraad m.b.t. de locatiekeuze IKC 
Cunera kan bemoeilijken? 

Reactie: 
De locatie keuze voor een kindcentrum in Bakkum is geen gemakkelijk opgave. De open dialoog, 
de informatie uitwisseling en het in de volle breedte ophalen van inzichten zijn naar de mening van 
het college helpend voor een goede discussie en afgewogen besluitvorming in de gemeenteraad.  
 
 
Wij hopen hiermee voor dit moment een afdoende reactie te hebben gegeven op uw vragen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Castricum, 
  

De heer G.A. Suanet QC De  heer drs. A. Mans 
secretaris burgemeester 
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Aan de bewoners van dit adres 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

Domein : Bedrijfsvoering Ons kenmerk : UI21/00142  
Team : Regie Zaaknummer :  
Contactpersoon :  Uw brief van :  
Telefoonnummer :  Uw kenmerk :  
Bijlage(n) : Kaart voorkeurslocatie Verzenddatum : 27 januari 2021 
      
   

Onderwerp : 
 
Uitnodiging online-bijeenkomst over voorkeurslocatie kindcentrum Cunera in 
Bakkum, hoek Sifriedstraat en Bakkummerstraat. 

 
 
 
 
Geachte inwoner/inwoonster van Bakkum, 
 
We ontworstelen ons maar moeizaam aan Covid-19 dat ons in de greep houdt. Tegelijk kijken we 
uit naar mooiere en betere tijden waarin ontmoetingen en persoonlijke gesprekken weer de 
normaalste zaak van de wereld worden. Ook in deze moeilijke periode van improviseren en online 
communiceren, zitten we niet stil. Met deze brief wil ik u informeren over en betrekken bij het 
proces dat ons hopelijk gaat leiden naar een nieuwe basisschool annex kindcentrum Cunera in 
Bakkum. U leest in deze brief iets over de (voorlopige) locatiekeuze en over een online presentatie 
op 9 en 10 februari in de avond, waarvoor ik u uitnodig om deze bij te wonen. 
Basisschool Cunera en het schoolbestuur, de stichting Tabijn, hebben een lang gekoesterde wens 
voor een nieuw schoolgebouw. Deze wens is uitgemond in herhaalde opdrachten van de 
gemeenteraad om hiervoor een locatie te vinden. Uit een intensief locatieonderzoek is de hoek 
Sifriedstraat - Bakkummerstraat (tegenover TC Bakkum) naar voren gekomen als voorlopige 
voorkeurslocatie.  
 
Waarom een nieuw kindcentrum? 

 Het leerlingenaantal van basisschool Cunera aan de Vondelstraat in Bakkum is de 
afgelopen jaren fors gegroeid. De school is te klein geworden voor het aantal leerlingen. 
Daarom is de onderbouw van deze basisschool inmiddels gehuisvest in een dependance 
aan de Prof. Winklerlaan. Door de aanhoudende groei van het aantal leerlingen is er op 
termijn geen ruimte meer voor de buitenschoolse opvang.  

 Kinderen hoeven niet meer op verschillende plekken naar school en opvang. In het nieuwe 
kindcentrum Cunera kunnen kinderen vanaf hun geboorte tot het einde van de basisschool 
op 1 plek terecht.  

 
Aanpak school en gemeente 
De gemeenteraad heeft eind 2019 gekozen voor nieuwbouw voor deze basisschool.  
In september 2020 heeft de gemeenteraad ‘’Visie op integrale kindcentra’’ vastgesteld. Daarna is 
onderzoek gedaan naar een aantal mogelijke locaties.  



Hieruit is de voorkeurslocatie hoek Sifriedstraat - Bakkummerstraat gekomen. Op het kaartje in de 
bijlage hebben we deze locatie ingetekend. 
 
Het college is van plan de voorkeurslocatie aan de gemeenteraad voor te leggen met de vraag  om 
deze locatie nader te onderzoeken. Voordat wij deze stap zetten, vernemen we eerst graag uw 
mening over deze wens, zodat we uw inbreng in ons verzoek aan de gemeenteraad kunnen 
betrekken. 
Nader onderzoek betekent dat we werk gaan maken van verkeer- en parkeermogelijkheden, het in 
beeld brengen van de verkeersstromen van voetgangers, fietsers en automobilisten, het groen 
(bomen) op deze locatie en mogelijkheden om deze te behouden.  
 
Online-bijeenkomst  
Op 9 en 10 februari organiseren we een online presentatie, waarin we vertellen over het doel en 
hoe we tot deze locatie zijn gekomen. Wij horen graag uw mening over deze locatie. Het is 
mogelijk dat u veel vragen heeft. Gezien het prille stadium waarin het onderzoek zich bevindt, 
zullen we niet op elke vraag direct een antwoord hebben. Vandaar dat we ook van u willen weten 
of we er verstandig aan doen de gemeenteraad te verzoeken een nader onderzoek in te mogen 
stellen.  
 
Wanneer: dinsdag 9 februari 2021 en woensdag 10 februari 2021 
Tijd: 19:30 uur tot 20.30 uur 
Aanmelden: kan uitsluitend via het aanmeldingsformulier op www.ikdenkmeeovercastricum.nl  
 
Op deze pagina staat bovenin onder het kopje ‘’Denk mee over..’’ als onderwerp Kindcentrum 
Cunera met het aanmeldingsformulier voor de online bijeenkomst. U heeft ook de mogelijkheid om 
de enquête (digitaal) in te vullen en zo uw mening door te geven. Aanmelden kan t/m 7 februari 
a.s. U ontvangt rond 8 februari een uitnodiging met een link naar de MS-Teamsbijeenkomst.  
 
Meer informatie  
Op www.castricum.nl/kindcentrumcunera vindt u meer informatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het college van B en W 

 
 
Ron de Haan 
Wethouder Onderwijs 
 
  

http://www.ikdenkmeeovercastricum.nl/
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