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                                                                                                                   Hellendoorn, 15 juni 2019. 

 

Geacht College en Raad v Toezicht  en Directie van Reggesteyn, 

Op 3 juni j.l. heeft het college van de gemeente Hellendoorn een besluit genomen over de 
huisvesting van CSG Reggesteyn en besloten tot nieuwbouw op de huidige locatie aan de 
Noetselerbergweg. 

Lokaal Hellendoorn is met het college van mening dat een  goed én een breed pakket voortgezet 
onderwijs van essentieel belang is voor de gemeente Hellendoorn en daarbij een duurzame 
toekomstbestendige accommodatie past. 

Tegelijkertijd heeft de gemeente Hellendoorn grote financiële tekorten, hoge schulden en is het 
exploitatietekort van complex Het Ravijn erg hoog. Lokaal Hellendoorn is van mening dat we bij 
nieuwe investeringen goed moeten kijken of er andere/ betere mogelijkheden zijn en of we de 
financiële risico’s zoveel mogelijk kunnen beperken. 

Aangezien sport en beweging een belangrijk onderdeel is in het voortgezet onderwijs willen we het 
college en Reggesteyn het volgende plan voorleggen: 

Onderzoek op korte termijn de mogelijkheid Reggesteyn te integreren in zwem-sport-zorg  Het 
Ravijn. 

Er kan volgens Lokaal Hellendoorn op deze manier een nieuw duurzaam en modern gebouw 
gerealiseerd worden tegen minder kosten. De locatie is centraal gelegen, er is nog ruimte om (bij-) te 
bouwen, is goed bereikbaar en op loopafstand van het station. Multi-functioneel gebruik en 
samenwerking zal inhoudelijk en financieel winst opleveren voor Reggesteyn en Het Ravijn. Een win-
win situatie! 

Het gezamenlijk gebruik van allerlei ruimtes in en buiten het Ravijn zal volgens onze berekening een 
behoorlijke besparing kunnen opleveren voor Reggesteyn en Het Ravijn. We denken daarbij aan 
gezamenlijk gebruik van ruimtes binnen en buiten (parkeerplaatsen), horeca, energie  etc. 

Uit de provinciale scan over onze gemeentebegroting blijkt dat we als gemeente Hellendoorn al jaren 
(gemiddeld) minder geld uit geven aan onderwijs dan andere gemeenten. Wel geven we o.a. veel 
meer uit aan sport (complex Ravijn) en cultuur. Aangezien wij van mening zijn dat goed onderwijs 



een belangrijk kerntaak is van onze gemeente stellen wij voor te hoge exploitatielast van het 
zwembad te verminderen door Reggesteyn maximaal gebruik te maken van dit complex. Daarvoor 
zien we goede mogelijkheden. 

Ook vragen we Reggesteyn te overwegen de beroepsopleiding zorg en welzijn terug te brengen naar 
gemeente Hellendoorn. Het zwem/sport/zorg complex Het Ravijn kan verschillende praktische 
mogelijkheden bieden om te leren en samen te werken. Daarmee zou het opleidingen-aanbod van 
Reggesteyn van beide locaties weer  ‘in balans’ komen. 

Wij vragen het college tevens te onderzoeken en in overleg te gaan met de provincie of de bestaande 
locaties en dan vrijkomende locaties van Reggesteyn ingevuld kunnen worden met innovatieve 
woonconcepten. Hierbij denken we met name aan woningbouw voor ouderen en jongeren. Het 
recent bekend geworden provinciale coalitieakkoord kan hiervoor mogelijkheden bieden. 

Wij  verzoeken het college een reactie op ons voorstel te geven in de commissievergadering van de 
commissie samenlevingszaken van 25 juni aanstaande 

 
Met vriendelijke groet, 
  
Thea ten Have 
Annemarie Dubbink 
Hetty Ligtenberg-Grondman 
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