
 
 
 
 

Actualium  
 
Onderwerp: Kinderopvangvoorziening te Wapenveld. 
18 sept.2015 
 
De fracties van PvdA en D66/GroenLinks wensen door middel van het 
indienen van dit actualium ruimte te krijgen om aan de agenda voor de raadsvergadering van 
maandagavond 21 september de actuele situatie van het Hummelhuis in het Drieluik te 
Wapenveld toe te voegen. 
 
De gemeente heeft aangegeven dat het Hummelhuis op 1 oktober het pand dient te verlaten. 
Ook zal de subsidie voor de peuterspeelzaalplekken in Wapenveld dan stopgezet worden door 
de gemeente. Dit gegeven was aanleiding om eerst in de commissie Samenleving navraag te 
doen naar de consequenties voor de ouders en de kinderen (D66/GroenLinks) en daarna via 
schriftelijke vragen door de beide fracties van PvdA en D66/GroenLinks. Gisteren is daar 
antwoord op gekomen. Hoewel we blij zijn met de gevraagde reactiesnelheid, zijn we niet blij 
met de strekking van de beantwoording, waaruit blijkt dat er geen zekerheid gegeven kan 
worden door het College over het voortbestaan van een kinderopvangvoorziening in 
Wapenveld (VVE, peuterspeelzaal en kinderopvang). 
 
Beide fracties vinden het van groot belang dat er voorziening voor kinderopvang in Wapenveld 
aanwezig is. Zo'n voorziening heeft alles te maken met de leefbaarheid van het dorp als 
zodanig. Agendering moet tot doel hebben hier meer helderheid en meer zekerheid over te 
krijgen, dan in de beantwoording door het College geboden wordt. Zo lijkt het College in het 
kader van het accommodatiebeleid prioriteit te willen geven aan het afstoten van lege 
gebouwen, waaronder het Drieluik. Als dit echter ten koste moet gaan van de huidige 
kinderopvangvoorziening zonder dat daar een alternatief voor is, dan verbazen wij ons over 
deze prioritering en willen hierover in debat met raad en College. Het hebben van een 
kinderopvangvoorziening nabij is voor een dorp met de omvang van Wapenveld een wezenlijke 
voorziening. 
Nogmaals wensen we te benadrukken dat hierbij de belangen van betrokken ouders en hun 
kinderen voorop moeten staan, andere zaken zijn wat ons betreft afgeleiden. 
  
Onze beide fracties wensen dat er in Wapenveld op een goede plek (en dat hoeft niet perse op 
de huidige plek) het voortbestaan van een kinderopvangvoorziening in Wapenveld geborgd 
wordt. 
 
Fracties van PvdA en D66/GroenLinks  
 
 
Bijlagen: 

 Vragen en beantwoording SV 2015-14 PvdA, inzake Hummelhuis 
 Vragen en beantwoording SV 2015-15 D66/GL, inzake Hummelhuis 

 


