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RAADSBERICHT 
(voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)  

 
 

Van  : het college van burgemeester en wethouders                    
    
Aan   : de raads- en commissieleden  

                   
Datum  : 21 maart 2017 
 
Nr.   : 2017-13 
 
Portefeuillehouder: wethouder Duursma 
  
Onderwerp : onderwijshuisvesting Denekamp 
 
Geachte raads- en commissieleden, 
 
 

Waarover gaat dit raadsbericht? 
In onze vergadering van 14 maart 2017 hebben wij gesproken over scenario’s 
onderwijshuisvesting Denekamp. 
 
Korte toelichting 
Op 29 november 2011 heeft uw raad het rapport ‘Samen Scholen 2030’ vastgesteld. In dit 
rapport is een scenario ontwikkeld voor de kern Denekamp waarbij – gerekend vanaf 2011 – 
binnen vijf tot tien jaar twee locaties (De Veldkamp en De Zevenster) vervangen dienen te 
worden omdat deze technisch en financieel dan aan vervanging toe zijn. Denekamp heeft, 
net als veel andere gemeenten, te kampen met krimp van het aantal  leerlingen. Op dit 
moment zijn er 41 lokalen in de kern Denekamp. In het rapport is aangegeven dat er tussen 
2020-2040 nog dertig lokalen nodig zijn. Om de terugloop in het aantal lokalen op te vangen 
en de vervanging van de twee eerder genoemde locaties te verwezenlijken, is verdere 
uitwerking nodig. We zien dit als een kans om leerlingen en huisvesting in de toekomst 
optimaal op elkaar af te stemmen.  
 
Hiertoe zijn gesprekken opgestart met de schoolbesturen Konot (De Veldkamp, De Zevenster 
en Alexanderschool) en Consent (Dr. M.L. Kingschool). Uit deze gesprekken is een 
denkrichting gekomen hoe om te gaan met onderwijshuisvesting in de kern Denekamp. Ook 
het schoolbestuur Twents Carmel College (voortgezet onderwijs) is betrokken bij het vormen 
van deze denkrichting. De verschillende schoolbesturen maken integraal onderdeel uit van 
de projectgroep die met de uitwerking bezig is. Al eerder (Samen Kansrijk Verbinden) is 
gebleken dat concentratie van voorzieningen meerwaarde heeft. Daarbij wordt nadrukkelijk 
gekeken of en op welke manier sport, onderwijs en cultuur met elkaar verbonden kunnen 
worden. 
 
Onderwijshuisvesting gaat over kinderen en is daarmee een emotioneel beladen onderwerp. 
Daarom vinden wij het belangrijk om alle betrokkenen in een vroeg stadium mee te nemen 
in het proces. Daartoe wordt op 10 april 2017 om 20:00 uur een informatieavond in het 
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Kulturhus te Denekamp georganiseerd. Op deze infoavond zal het proces worden geschetst, 
zoals dat tot nu toe is gelopen. Tevens is er de mogelijkheid om mee te denken en mee te 
doen, wat past in het kader van Mijn Dinkelland 2030! Vanzelfsprekend bent u als raad ook 
voor deze avond uitgenodigd. Uw raad zal ook na deze infoavond separaat worden 
geïnformeerd. In een later stadium zal uw raad worden gevraagd besluitvorming te nemen 
om de eventuele denkrichting concreet uit te werken. 
 
Om de inwoners van Denekamp te informeren en uit te nodigen voor de informatieavond is 
een artikel geschreven, dat wordt geplaatst in Dinkelland Visie van 22 maart 2017. In de 
bijlage bij dit raadsbericht treft u het artikel aan.  
 
Ik vertrouw er op u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Dinkelland 
 
 
Namens dezen, 
 
 
Ilse Duursma 
wethouder 


