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Onderwerp Stand van zaken Integraal Kind Centrum (IKC) Buurmalsen en Tricht 

 
 
Beste meneer en/of mevrouw, 
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De afgelopen jaren onderzocht de gemeente de mogelijkheden voor een Integraal Kind Centrum (IKC) voor de 

dorpen Buurmalsen en Tricht. In de zomer van 2020 gaven we aan de locatie Op ’t Hof verder te onderzoeken. 

Inmiddels is er meer bekend over het IKC en de samenwerkingspartners. We trekken hierin als partijen samen op. 

De gemeente West Betuwe, onderwijsbestuur Fluvium en Chapeau Kinderwerk informeren u graag over de laatste 

stand van zaken.  

 

Achter de schermen is hard gewerkt. De gemeente onderzocht de effecten van het IKC op de dorpen. Denk aan de 

haalbaarheid, de financiën, de verkeersveiligheid en de samenwerkingspartners van het IKC. Ook is er specifiek 

aandacht voor de nieuwe randweg en een veilige fietsroute voor schoolkinderen. De gemeente West Betuwe gaat 

door met voorbereiding voor IKC Buurmalsen en Tricht op de locatie Op ’t Hof.  

 

Nieuwe samenwerkingspartner 

Voor zo’n project werken allerlei partijen samen. De gemeente en Fluvium zijn al enige tijd in gesprek. Fluvium 

besloot onlangs om voor de kinderopvang verder te gaan met Chapeau Kinderwerk. Daar heeft de school bewust 

voor gekozen vanwege de gedeelde visie op de ontwikkeling van kinderen, de expertise en kleinschaligheid. 

Tevens is het een gewaardeerde aanbieder voor de opvang van kinderen in Tricht. De drie partijen werken op dit 

moment samen aan een gedeelde visie voor de school.  

 

Programma van Eisen 

De gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie van het project. Bij dit soort projecten is een zogenaamd 

Programma van Eisen nodig. Hierin beschrijft de gemeente wat er straks nodig is. Denk aan het aantal vierkante 

meters van het gebouw, soorten ruimten en bijvoorbeeld een vlekkenplan. Aan de hand van dit plan wordt 

vervolgens het buitenterrein uitgewerkt. De veilige schoolomgeving is onderdeel van deze uitwerking. Ouders, 

verzorgers en de omgeving van de school worden daarbij betrokken.  

 

Hoe verder?  

Voordat het zover is, moet er nog een hoop gebeuren. De samenwerkingspartners zijn en gaan hierover in 

gesprek. Niet alleen met elkaar, maar ook met ouders, verzorgers, medezeggenschapsraad en omwonenden. Ook 

is er een belangrijk rol voor de gemeenteraad. Zij nemen uiteindelijk een besluit over het projectplan. Daarna kan 
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de gemeente pas aan de slag met de uitvoering. Het is nog niet duidelijk wanneer dat zover is. Zodra meer 

bekend is, wordt u geïnformeerd.  

 

Vragen of meer informatie 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Met vragen over het project kunt u contact opnemen met projectleider 

Peter Brons via 06 - 54 29 65 92 of peter.brons@westbetuwe.nl. School gerelateerde vragen kunt u stellen aan 

Onderwijsstichting Fluvium via 085 - 273 46 60. Ook kan dat aan Op ’t Hof – De Malsenburg via 0345 – 58 10 74. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de partners Fluvium en Chapeau Kinderwerk, 

 

 

 

 

Govert van Bezooijen 

Wethouder Onderwijshuisvesting  
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