
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  20 januari 2015 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Eric Asteleijner, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Afronding nieuwbouw Heeckerenschool: Eindrapportage. 

 

1. Aanleiding 

In het kader van het programma Scholen is de 2de tranche afgesloten. Deze tranche bestond 

uit de vervangende nieuwbouw van de basisschool Heeckeren te Goor. 

2. Inhoudelijke mededeling 

In het kader van het programma Scholenbouw heeft bij diverse scholen vervangende 

nieuwbouw plaatsgevonden. 

Het programma Scholenbouw bestaat uit 2 tranches, de eerste tranche bestaat uit de: 

1. Nieuwbouw O.L. Vrouweschool te Bentelo; 

2. Nieuwbouw Prins Constantijnschool te Goor; 

3. Nieuwbouw basisschool ’t Gijmink te Goor (onderdeel van de Multifunctionele voorzieing 

Het Gijmink Goor, waarin ook de gymzaal, buurthuis en kinderopvang is ondergebracht). 

De tranche is reeds afgesloten. 

 

De twee tranche heeft betrekking op de : 

1. Nieuwbouw Heeckerenschool te Goor 

 

In de bijlage wordt uw raad over de Eindrapportage ingelicht. Deze rapportage geeft het proces 

weer. De tweede tranche is afgerond binnen de door uw raad beschikbaar gestelde middelen. 

 

Zoals u weet zijn wij nu bezig met de verkennende fase om te komen tot een MFV Markelo 

0-12 jaar. Hierover bent u in de raadsmemo van 11 november 2014 ingelicht. In de 1ste Berap 

2015 ontvangt u nadere informatie. 
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3. Conclusie 

Er is uitvoering gegeven aan de tweede tranche scholenbouw, het traject kan dan ook 

afgesloten worden. 


