
 

 

Hellendoorn, 30 november 2021 

Aan het college van B&W van de gemeente Hellendoorn 

Postbus 200 

7440 AE Nijverdal 

 

Betreft: investering basisschool de Ark in relatie tot MFA Daarle 

 

Geacht college, 

Voor ons ligt de Najaarsrapportage 2021. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de uitvoering 

van activiteiten en financiële ontwikkelingen en worden de afwijkingen als gevolg van nieuw of 

aangepast beleid meegenomen. Er wordt extra investeringskrediet gevraagd voor de Ark in Daarle, 

namelijk € 700.000,--. 

Zoals bij u bekend is in Daarle het initiatief ontstaan voor een nieuw te bouwen multifunctionele 

accommodatie (MFA) op locatie van het huidige Dorpshuis ’n Kadiek en het hoofdveld van Sportclub 

Daarle. Het doel is om Daarle ook in de toekomst leefbaar te houden. Om het voorzieningenniveau te 

kunnen behouden en te verbeteren. In deze MFA zullen verschillende verenigingen, welke op dit 

moment gehuisvest zijn in verschillende gemeentelijke accommodaties, samenkomen. Verschillende 

verenigingen kunnen efficiënter en effectiever samenwerken waardoor het bestaansrecht behouden 

blijft. Vrijwilligers kunnen gebundeld worden en verschillende doelgroepen kunnen elkaar 

versterken. De basisschool, buitenschoolse opvang en bibliotheek zullen hier een mooie aanvulling 

op zijn en essentieel om mee te nemen bij de planvorming. Daarbij biedt de huidige locatie van de 

Ark mogelijkheden voor woningbouw in de kern van Daarle. 

De initiatiefnemers hebben reeds een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, welke positief uitvalt. 

Plannen worden op dit moment steeds concreter uitgewerkt. U bent hierin als gemeente een 

belangrijke partner. 

U kiest nu voor het beschikbaar stellen van € 700.000,-- voor de Ark. Dit betekent tegelijkertijd dat u 

de keuze maakt om de basisschool, buitenschoolse opvang en bibliotheek niet te huisvesten in de 

MFA. Om hier als raad een afgewogen besluit in te kunnen nemen vragen wij u de afwegingen die u 

hierin heeft gemaakt aan ons als raad voor te leggen. Welke afweging heeft u gemaakt? En wat zijn 

de voor- en nadelen zowel vanuit financieel als sociaal-maatschappelijk oogpunt? In hoeverre heeft 

de mogelijkheid van woningbouw op de huidige locatie de Ark meegewogen in deze afweging? En 

wat was uiteindelijk doorslaggevend voor uw keuze? 

College, in dit kader vragen wij u voor de debatronde van 7 december 2021 bovenstaande vragen 

schriftelijk te beantwoorden. 

 

Met vriendelijke groet namens Lokaal Hellendoorn, 

 

Annemarie Dubbink 

Matthijs Knobben 

Thea ten Have 

Jan Veneman 

Hetty Ligtenberg-Grondman 

Gerard ter Horst 

Frans Runneboom 


