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Betreft: sluiting kinderopvang op Nieuw-Borgvliet?

Bergen op Zoom, 25 mei 2021,

Geachte leden van het college,

Laatste tijd zijn signalen bij onze fractie binnengekomen over de aanstaande sluiting 
van kinderdagverblijf Het Palet. Het zou zo zijn dat de gemeente óf de LPS de twee 
lokalen waar nu de kinderopvang in huist, ter beschikking wilt stellen aan de 
groeiende Vrije School. Dit is medegedeeld aan de ouders van kinderen op de BSO 
daar middels een brief van de Lowys Porquinstichting (LPS) d.d. 18 mei 2021. 
Buurtbewoners in Nieuw-Borgvliet en de Hofjes maken zich ernstige zorgen over 
het verdwijnen van een cruciale sociale voorziening zoals een kinderopvang. Dit 
bericht komt rauw op hun dak, juist waar de LPS in haar visie heeft staan dat 
participatie vanuit ouders van groot belang is. 

De Bergse VVD is van mening dat we goed moeten letten op het welzijnsniveau 
binnen álle buurten van onze gemeente. Nieuw-Borgvliet/de Hofjes is 'n buurt met 
een grotere sociaal-economische ontwikkelopgave. Wij vinden het van groot 
belang dat de kinderen uit de buurt hun contacten en daarmee hun ontwikkeling 
dicht bij huis opdoen. Het kan niet zo zijn dat dat moet wijken voor uitbreiding van 
de Vrije School, die met haar regiofunctie minder bijdraagt aan die buurtcohesie. En 
in het Focusakkoord is afgesproken dat het college in het kader van een gezonde 
samenleving toezicht houdt op de beschikbaarheid, bereikbaarheid en kwaliteit van 
de kinderopvang.

Tenslotte: ouders kiezen doorgaans bewust voor een omgeving waar hun kinderen 



veilig op kunnen groeien met de daarbij behorende voorzieningen; een goede 
basisschool, kinderopvang en speelfaciliteiten. Wanneer ouders dan vervolgens 
één van die faciliteiten wordt ontnomen, legt dit een zware druk op hen omdat de 
reisafstand van hun kind toeneemt. Zij zijn tenslotte aan het werk. Als de kinderen 
overdag van Het Palet naar bijvoorbeeld BSO het Kompas of BSO Lodijke gereden 
moeten worden, wie gaat dat dan doen? De Bergse VVD wil benadrukken dat wij 
als beleidsmakers de menselijke maat altijd in het oog moeten houden, en ons 
moeten beseffen wat de impact is op onze hardwerkende gezinnen.

Graag zouden wij, conform artikel 36 van het r.v.o, de volgende vragen beantwoord 
zien:

⦁ Is het college met ons van mening dat goede voorzieningen voor kinderen 
van álle leeftijden cruciaal zijn voor de sociale cohesie van een buurt?

⦁ Wie heeft er besloten dat er lokalen van de BSO aan de Zeeridder ter 
beschikking worden gesteld? Is dat de LPS geweest of de gemeente als 
verantwoordelijke op onderwijshuisvesting?

⦁ Vanaf wanneer was het college op de hoogte van het besluit om de BSO 
Het Palet te sluiten? Hoe is de communicatie tussen LPS en het college 
verlopen? Graag een uitgebreid overzicht van de communicatie. 

⦁ Wat zijn de mogelijke gevolgen en risico’s van het sluiten van 
kinderdagverblijf Het Palet? Heeft het college een plan om met deze risico’s 
om te gaan?

⦁ Is er, bij de bouw en opzet van brede school Het Palet, niet juist ingezet op 
het centraal stellen van alle jeugdvoorzieningen in de wijk?

⦁ Is het college bereid om in gesprek te gaan met inwoners en de Lowys 
Porquinstichting om tot goede afspraken te komen over de kinderopvang in 
de wijk Nieuw-Borgvliet/de Hofjes?

⦁ Hoe kijkt het college aan tegen het participatietraject dat tot dit besluit heeft 
geleidt? Is de college op de hoogte van het feit dat LPS inwoners niet heeft 
betrokken bij de besluitvorming? Wat vindt het college hiervan?

Met vriendelijke groet, namens de gehele Bergse VVD,

Jim Bernaards Dave Lijmbach    Dominique Hopmans
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