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Aan de omwonenden van 
basisschool Holthuizen 

  
 
 
 
 
                           
Uw kenmerk :     Zaaknummer :     
Uw datum :     Kenmerk :     
Behandeld door : Weustink, BJ, Björn Bijlagen :     
Telefoonnummer : (053) 573 45 67 Datum : 
 
 
Onderwerp:  Ontwikkelingen locatie basisschool Dr. Ariens, gymzaal de Zienesch en Adriaen 

Brouwerstraat 10 met omliggend terrein 
 
 

Beste omwonenden, 
 
Op 3 november 2020 heeft het bestuur van Stichting Keender (hierna: Keender) de 
ouders/verzorgers van leerlingen van basisscholen Holthuizen en Dr. Ariens op de 
hoogte gebracht van een aanstaande fusie tussen deze twee basisscholen. Eén van de 
redenen van deze fusie is dat wij als gemeente Haaksbergen een nieuw schoolgebouw 
voor de fusieschool willen realiseren. De huidige gebouwen voldoen niet meer aan de 
wensen en verwachtingen die zowel schoolbestuur, ouders, leerlingen en gemeente 
hebben bij een basisschool. Bovendien nemen de leerlingenaantallen af waardoor de 
gebouwen te groot worden voor de huidige twee basisscholen.  
 
Nieuwbouw aan Adriaen Brouwerstraat 
Om de beste locatie voor de school te bepalen heeft een onafhankelijke partij in 
opdracht van Keender en de gemeente een locatieonderzoek uitgevoerd. Uit dit 
onderzoek komt de locatie van de huidige Dr. Ariens, waar ook de gymzaal Zienesch en 
wijkgebouw Adriaen Brouwerstraat 10 toe behoren, als beste naar voren. Dit betekent 
dat wij komende tijd gaan onderzoeken op welke manier we op het terrein een nieuw 
schoolgebouw voor ongeveer 310 kinderen kunnen bouwen waarbij rekening wordt 
gehouden met onder andere verkeer, parkeren, groen en mogelijk de integratie van een 
nieuwe gymzaal bij de school.  
 
Samenwonen basisscholen 
Om een fusie tussen de Holthuizen en Dr. Ariens op een soepele manier te laten 
verlopen heeft Keender besloten dat de leerlingen van de twee basisscholen met ingang 
van het schooljaar 2021-2022 gaan samenwonen in het gebouw van basisschool 
Holthuizen. Op die manier kunnen directies, leerlingen, leerkrachten en anderen vast 
wennen zodat de overgang naar de nieuwbouw een minder grote impact heeft. Ook 
worden hierdoor veel kosten voor tijdelijke huisvesting bespaard.  
 
Verkeer en parkeren 
Voor u als omwonende betekent dit dat vanaf de zomervakantie de school door 
ongeveer 90 extra leerlingen wordt bezocht. Dit brengt op bepaalde tijden extra 
verkeersbewegingen met zich mee en ook worden de beschikbare parkeerplaatsen op 
die tijden vaker benut.  



 2 

We gaan als gemeente en Keender onderzoeken hoe we dit op een zo goed mogelijke 
manier kunnen organiseren en faciliteren. Hierbij staat veiligheid voor zowel u als 
omwonenden en de leerlingen voorop. De tijdelijke situatie gaat duren totdat het nieuwe 
schoolgebouw op het terrein van de huidige Dr. Ariens, gymzaal de Zienesch en 
Adriaen Brouwerstraat 10 wordt opgeleverd.  
 
Ontwikkeling terrein Holthuizen 
Het duurt nog een aantal jaar voordat de leerlingen de nieuwe school aan de Adriaen 
Brouwerstraat betrekken. De bedoeling is dat de nieuwe school in 2023 wordt 
opgeleverd. Vanaf het moment waarop de leerlingen zijn verhuisd naar de nieuwe 
school willen we als gemeente de huidige locatie van de Holthuizen ontwikkelen. Op dit 
moment lijkt woningbouw de meest logische invulling maar we hebben nog geen 
concrete plannen. Zodra we de planvorming gaan opstarten, willen we graag met u in 
gesprek over de uitwerking van de plannen.  
 
Informatie 
We kunnen ons voorstellen dat er op dit moment veel vragen leven. We willen u toch 
vragen om nog even geduld te hebben met het stellen van deze vragen totdat we als 
gemeente een globaal beeld hebben bij de inrichting van het terrein. Op dat moment 
wordt u geïnformeerd en willen we u ook betrekken bij de uitwerking van de plannen. 
Vanwege Covid-19 is op dit moment nog niet duidelijk op welke manier we de buurt 
gaan betrekken. Dit kan via online sessies, een reguliere inloopavond, of op een andere 
manier worden vormgegeven. Ook dit wordt allemaal onderzocht zodat we iedereen op 
de juiste manier kunnen informeren en betrekken. 
 
Voor dringende vragen over de fusie tussen de Holthuizen en de Dr. Ariens kunt u een 
email sturen naar info@keender.nl. Voor dringende vragen over de herinrichting van het 
terrein van de Dr. Ariens, gymzaal de Zienesch en Adriaen Brouwerstraat 10 kunt u 
contact opnemen met Björn Weustink van de gemeente Haaksbergen. Hij is bereikbaar 
via bj.weustink@haaksbergen.nl of het algemene nummer van de gemeente 
Haaksbergen, 053-5734567.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 

 
Linda ten Thije o/g Boonkkamp-van de Wege 
Waarnemend manager Ontwikkeling 
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