Aan de ouders en verzorgers van leerlingen
BS Holthuizen / BS dr. Ariëns Haaksbergen
Haaksbergen 19 juni 2019

Beste ouders en verzorgers,
Onlangs heeft in de krant een artikel gestaan over de financiële situatie van de Gemeente
Haaksbergen. Het verlies gaat dit jaar oplopen naar meer dan twee miljoen Euro. Als gevolg
daarvan heeft de gemeente opnieuw gekeken naar de keuzes die zijn gemaakt met betrekking tot
de onderwijshuisvesting. Afgelopen maandag heeft de wethouder mij geïnformeerd over die
keuzes. Concreet betekent het dat het voorgenomen plan tot vervangende nieuwbouw van Het
Assink Lyceum uitgesteld wordt. Het is onverantwoord om de benodigde € 19,6 miljoen op dit
moment uit te geven.
Met betrekking tot de samenvoeging van BS Holthuizen en BS dr. Ariëns Haaksbergen heeft de
gemeente het voornemen om vervangende nieuwbouw te plegen en de realisatie daarvan naar
voren te halen. Concreet betekent het dat de scholen samen in een nieuw schoolgebouw worden
gehuisvest. De bedoeling is dat deze nieuwe school haar deuren opent in 2022. De tijd ervoor is
nodig om op zorgvuldige wijze plannen te maken en passende huisvesting te realiseren.
Wat de locatie betreft heeft de gemeente maar één optie: de huidige locatie van BS Dr. Ariëns
Haaksbergen. De reden daarvoor is van financiële aard. De locatie Holthuizen leent zich het beste
voor herontwikkeling. De bedoeling is dat daar woningen komen. De opbrengst van dat project
heeft de gemeente nodig om de andere plannen binnen de gemeente te financieren. Keender heeft
zich van meet af aan op het standpunt gesteld dat het ons erom gaat dat er een moderne,
kwalitatief goede onderwijsvoorziening komt voor de kinderen van BS Holthuizen en BS dr. Ariëns.
Uiteraard moet onderzocht worden of dat op de voorgestelde locatie goed mogelijk is. Daartoe
zullen we ook vanuit Keender actie ondernemen.
De plannen zoals door de wethouder uitgelegd, zijn het voornemen van het college. Op 9 juli a.s.
zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen. Afhankelijk van de keuze die de raad maakt,
zullen de plannen al dan niet doorgaan.
Ik vertrouw erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Ruud Brandsma
Interim-bestuurder Stichting Keender
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