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Na de behandeling in het Politiek Forum van ‘de renovatie en herindeling van 
Kindcentrum de Voorhof’ heb ik nog twee vragen. 
  
1. Er wordt in fases verbouwd. Kunnen beide scholen dan ook gebruik maken van de 

Doesmeer school? Indien nee: wat is hier de oorzaak van? 
In Doesmeer passen niet de twee scholen samen. Of er in fases verbouwd kan 
worden en of dit niet meer kosten met zich meebrengt, is de vraag. Het heeft de 
voorkeur van FloreoKids en de Regenboog om gedurende de renovatie op locatie te 
blijven, bij voorkeur in het schoolgebouw. In de verdere uitwerking van de plannen, 
gezamenlijk met architect en adviseurs, zullen we onderzoeken of op een veilige 
manier gefaseerd gerenoveerd kan worden. Veiligheid van kinderen en personeel 
heeft echter prioriteit, vandaar dat we vooralsnog uit zijn gegaan van tijdelijke 
huisvesting. Voor de tijdelijke huisvesting van de Regenboog en FloreoKids is 
€ 155.500 geraamd. 
 

2. De kosten van de verbouwing van het Doesmeer gebouw zijn in de ogen van de LPL 
fors en dit verbaast ons. Welke investeringen moeten er gedaan worden waardoor de 
kosten voor de verbouwing van het Doesmeer gebouw zo hoog uit komen? Er is 
immers al eerder onderdak geboden aan de Kastanjelaanschool en de PWA school? 
Het ‘gebruiksklaar’ maken van het gebouw Doesmeer is geschat op € 55.000. 
Hiervoor wordt voornamelijk achterstallig onderhoud uitgevoerd en worden reparaties 
gedaan. Het gebouw is als laatste door de PWA gebruikt, maar dit is alweer enkele 
jaren geleden. Daarnaast houden we rekening met aanpassingen van de 
buitenruimte (schoolplein en parkeren) en zit er een kleine post ten behoeve van de 
verhuizing in. Hiermee komen we op een post van € 70.000 incl. BTW. 

  
  
  
 


