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kinderopvang nieuwe wijken.

Beste Hans,
De VVD fractie heeft vragen aan het college mbt Kinderopvang. Wil jij zorgen dat ze op de juiste manier bij het
college komen?
----Vragen aan het college van B&W van de gemeente Diemen over kinderopvang in de nieuwe wijken (zoals De Sniep &
Holland Park).

De fractie van de VVD constateert dat de bouw in de wijk Plantage De Sniep en Holland Park gestaag voortgaat en
dat de woningen grif aftrek vinden. Dit is een goede zaak voor Diemen, na ruim 8 jaar stilstand in de voortgang van
de bouw op De Sniep en Holland Park. Er bereiken ons evenwel signalen dat er gebrek is aan kinderopvang
mogelijkheden in de wijken. De wijken hebben veelal wat grotere woningen, waar gezinnen met kinderen (gaan)
wonen. Adequate opvang is dan noodzaak. In verband hiermede leven er bij de fractie van de VVD de volgende
vragen:

1. Welk kinderopvang mogelijkheden zijn er in De Sniep en Holland Park? We bedoelen dan opvang voor jonge
kinderen voor de basisschool en tijdens de basisschool. Opvang in de meest ruime zin, dus creche,
peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.
2. Zijn deze kinderopvang faciliteiten adequaat voor deze snel groeiende wijk met relatief veel kinderen?
3. Zo nee, wat gaat het collega daaraan doen?
4. Zo ja, op welke norm is de opvang gebaseerd en waarom kwalificeert het college dit als adequaat?
5. Welke informatie geeft het college over kinderopvang in Diemen en met name in de nieuwe wijken (zoals
De Sniep, Holland Park) aan ouders/potentieel belangstellenden? Nu en twee jaar geleden?
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