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Omwonenden mfa Ter Borch 

 
 
 
 
 
 
    
Onderwerp: Locatiekeuze onderwijshuisvesting Ter Borch 

 
 

 
Sinds 2009 is de mfa in Ter Borch in gebruik genomen. De mfa is gebouwd voor 20 groepen leerlingen omdat 
op de lange termijn de verwachting is dat dit de omvang van de scholen zal zijn. In de tussenliggende tijd is er 
een piek aan leerlingen waarvoor extra huisvesting nodig is.  
 
Het oplossen van dit ruimteprobleem gebeurt in  twee fasen. Sinds dit schooljaar heeft de Menso Altingschool al 
extra ruimte gekregen in het op het terrein aanwezige kindcentrum. 
 
Over de huisvesting in de tweede fase heeft het college 23 september een besluit genomen. Het gaat dan om 6 
lokalen. Het college heeft ingestemd met het huren van drie onderwijslokalen in het te bouwen zorgcentrum, het 
technieklokaal in de mfa wordt ingezet als leslokaal en er worden twee tijdelijke lokalen west (tegen het 
schoolplein aan) van de mfa geplaatst. 
 
Het nieuwe zorgcentrum wordt gebouwd naast het kindcentrum. Op dit moment is de zorg gehuisvest in 
tijdelijke huisvesting. Dit is voor hen geen gewenste situatie omdat zij graag permanente huisvesting zouden 
willen in de wijk. In combinatie met het onderwijs zien zij mogelijkheden voor permanente huisvesting. De zorg 
verwacht de eerste jaren nog niet alle ruimtes nodig te hebben. Daarom kunnen hier de tijdelijke lokalen worden 
ingericht. 
 
Op het moment dat duidelijk is hoe de tijdelijke lokalen worden ingepast west van de mfa, zullen wij u daarover 
informeren. 
 
De kosten voor de huisvesting zijn € 854.000,-. Hoewel ons college een keuze heeft gemaakt voor de locatie 
moet de raad nog wel instemmen met de inzet van het budget. Dit staat gepland voor 28 oktober a.s. 
 
Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met mevrouw E.Kuiper via 
telefoonnummer 0592- 266 863. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 
 
 
 
mr. J. Th. van Nieukerken P. Adema 
gemeentesecretaris burgemeester 
 


