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Kindcentrum Markelo waarschijnlijk op plek de Zwaluw
Partners willen terrein ontwikkelen samen met de buurt
Het nieuw te bouwen kindcentrum waarin OBS De Zwaluw, de oecumenische
basisschool ‘De Welp’ en Kinderopvang Hof van Twente samenkomen wordt niet
gebouwd in de Esch. De gemeente wil nu een studie doen naar de plek van De
Zwaluw.
De Esch III is door de gemeente Hof van Twente enkele jaren geleden, in de structuurvisie,
bestemd voor toekomstige uitbreiding van Markelo. De provincie en de gemeente trekken
samen de conclusie dat er maar beperkt woningbouw kan plaatsvinden op De Esch III en dat
de bouw van een kindcentrum hier niet passend is. Over de hoeveelheid en de soort
woningen die op De Esch-III gebouwd kunnen worden vindt nog overleg plaats met de
provincie.
Informatieavond 5 oktober
Tijdens een informatieavond willen scholen, kinderopvang en gemeente uitleggen waarom er
nu een studie wordt gedaan naar het terrein van De Zwaluw en wat daarbij komt kijken. Op
eerdere bijeenkomsten heeft de gemeente al aangegeven zoveel mogelijk de inbreng van
omwonenden, ouders en andere betrokkenen mee te willen nemen. Na de informatieavond
wordt de gemeenteraad geinformeerd over de resultaten. Vervolgens vergadert de raad op
31 oktober over de locatie. Na het raadsbesluit worden de plannen verder uitgewerkt, in
nauw overleg met alle belanghebbenden. De informatieavond is op donderdag 5 oktober om
20.00u in café De Pot aan de Potdijk 9 in Markelo. Iedereen is hierbij welkom, de zaal is
open vanaf 19.30 uur.
Kindcentrum
In het nieuwe Kindcentrum Markelo zal op termijn plek zijn voor de opvang van alle
Markelose kinderen tussen 0 en 12 jaar. In het kindcentrum worden kinderopvang,
basisonderwijs en buitenschoolse opvang samengebracht onder 1 dak.
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Noot voor de pers:
U bent van harte welkom de informatieavond in De Pot bij te wonen. Voor meer informatie over dit
persbericht kunt u contact opnemen met Carla van der Werf, team Communicatie gemeente Hof van
Twente, telefoon (0547) 857365 of 06-45308396.

