
Van: Djelan, Pepijn <pdjelan@kinderopvanghumanitas.nl> 

Verzonden: woensdag 17 april 2019 13:32 

Aan: Raadsgriffier Heemstede 

CC: 'Sander van Wijngaarden'; Jacobs, Jessica 

Onderwerp: Verzoek tot doorzenden aan commissie samenleving: inzake Voormalige 

Bronsteemavo, in het kader van het IHP-po Heemstede 

 

Categorieën: Edith 

 

Geachte mevrouw van der Hoek/ Beste Edith, 
 
Middels deze wijze zou ik u, mede namens Sander van Wijngaarden, willen vragen om, naar 
aanleiding van het bezoek van de commissie aan de voormalige bronstee Mavo, onderstaand bericht 
door te zenden aan de leden van de commissie samenleving. 
Alvast dankend voor uw medewerking, 
 
Met vriendelijke groet, 
Pepijn Djelan ( Kinderopvang Humanitas) en Sander van Wijngaarden (Casca Kinderopvang)  
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________ 
 
Aan: De leden van de commissie samenleving gemeente Heemstede 
Van: Pepijn Djelân, regiodirecteur Kinderopvang Humanitas en Sander van Wijngaarden, directeur 
Casca Kinderopvang 

 
Betreft: Voormalige Bronsteemavo, in het kader van het IHP-po Heemstede 

 
Op 2 april heeft uw commissie een bezoek gebracht aan het pand op de Overboslaan (de voormalige 
Bronstee-MAVO), waarin Kinderopvang Humanitas en Casca Kinderopvang zijn gehuisvest. 
Tijdens deze rondleiding hebben wij u inzicht willen geven in de kinderopvang door Humanitas en 
Casca op deze locatie. 
In deze notitie willen wij een aantal van de benoemde punten kort voor u op een rij zetten: 
 
-           Humanitas en Casca maken sinds 2001 gebruik van dit gebouw ten behoeve van 
kinderopvang. Het betreft dagopvang 0-4 jaar (Humanitas) en Buitenschoolse opvang 4-12 jaar 
(Humanitas en Casca). 
-           De ruimtes zijn specifiek ingericht voor kinderopvang aan de genoemde doelgroepen. 
-           De capaciteit per dag bedraagt 201 kindplaatsen (91x KDV, 110x BSO), gezamenlijk vangen 
Humanitas en Casca in dit pand op weekbasis ruim 500 verschillende kinderen op. 
-           Tevens zijn in het pand drie klassen van de Crayenesterschool ondergebracht. Daarmee wordt 
het pand volledig benut, er is geen enkele vrijstaande ruimte beschikbaar.  
-           Dit leidt in de huidige situatie op dit moment ook tot aanzienlijke wachtlijsten: er is 
onvoldoende capaciteit om volledig te voorzien in de huidige vraag naar zowel het dagverblijf als de 
BSO. 
-           Voor huisvesting van kinderopvang geldt uitgebreide wet/regelgeving. Een belangrijk criterium 

is het aantal m2: De locatie moet beschikken over (minimaal) 3,5 m2 binnenruimte per 
kindplaats (waarbij verkeersruimte, sanitaire ruimte en opslagruimte niet is inbegrepen). Ook 
voor de buitenruimte is de norm 3,5 m2. 
 

In de scenario’s die momenteel in relatie tot het IHP worden genoemd, nieuwbouw of renovatie van 
het gebouw tbv een verhuizing van de Jacobaschool, zal een oplossing moeten worden gevonden 
voor tijdelijke huisvesting van de geboden kinderopvang (de vervangende huisvesting moet ondanks 
de tijdelijkheid voldoen aan de criteria die de wet- en regelgeving daaraan stelt).  
Daarnaast zijn de benodigde m2 zowel binnen als buiten uiteraard ook noodzakelijk in de eindsituatie. 
Daarbij dient de additioneel noodzakelijke ruimte voor de Jacobaschool, veel meer dan de huidige 3 
lokalen van de Crayenesterschool, te worden opgeteld. 

 



Wij vragen graag nogmaals uw aandacht voor de continuïteit van de opvang van de 500 kinderen bij 
Kinderopvang Humanitas en Casca Kinderopvang.  Beide organisaties zijn graag bereid om te 
participeren in het proces dat zal leiden tot besluitvorming omtrent het IHP. 

 
Tot slot willen wij graag de commissieleden die op 2 april niet aanwezig konden zijn bij deze 
uitnodigen om alsnog het pand te komen bezichtigen. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Pepijn C.L. Djelân                                             Sander van 
Wijngaarden                                                            
Regiodirecteur Regio Zuid-Holland                      directeur/ bestuurder  
Kinderopvang Humanitas                                  Casca Kinderopvang 
T 06 - 22 49 99 33                                            T 023- 5483813 
 
www.kinderopvanghumanitas.nl                          www.casca-kinderopvang.nl 
 
 

 


