
 kindcentrum 
Kloetinge

Na een lange tijd van voorbereiding is het dan zover: de Kloetingseschool, 
Kibeo en de gemeente Goes gaan aan de slag met de bouw van het Integrale 
Kindcentrum Kloetinge. We willen er een fijne plek neerzetten voor de kinderen 
uit Kloetinge en omstreken. Een plek waar veilig én met plezier geleerd en 
gespeeld kan worden. Ook zetten we flink in op duurzaamheid; we gebruiken 
duurzame technieken én we bouwen gasloos. 

Definitieve ontwerp IKC

Geïnteresseerden en omwonenden hebben eerder in het proces mee kunnen 
denken met de vormgeving van het gebouw en met de afwikkeling van het 
verkeer. We willen u in het definitieve ontwerp graag laten zien hoe we deze 
input hebben verwerkt. Daarnaast presenteert de architect u deze avond 3-d 
tekeningen van het gebouw en van de omgeving. Ook staan we uitgebreid 
stil bij de planning van het komende sloop- en bouwproces. Vervolgens is er 
aan de informatietafels ruimte om al uw individuele vragen te stellen aan het 
projectteam.  

Aanmelden 

We ontvangen u graag op woensdag 10 oktober. Wilt u zich van tevoren even 
aanmelden? Dit kan via: www.goes.nl/ikckloetinge. Kunt u niet aanwezig zijn, 
maar bent u wel benieuwd naar de plannen? We plaatsen de tekeningen en de 
planning na de bijeenkomst ook op onze webpagina. 

Vragen en meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u bij voorkeur via de 
e-mail contact met ons opnemen: i kckloet i nge@goes.nl  
U kunt eventueel ook telefonisch contact zoeken. U kunt dan vragen naar 
Maurits Otte, projectmanager IKC Kloetinge, 0113 249 859.

Uitnodiging informatiebijeenkomst
Woensdag 10 oktober om 19.00 uur, aula Kloetingseschool (Groenendaal 1, Kloetinge)

Overige ontwikkelingen

De Kloetingseschool kan naar verwachting de eerste helft van 2020 (de exacte 

datum is nog niet bekend) gaan verhuizen naar het kindcentrum aan de Zomerweg. 

Dit betekent dat we als gemeente nu al nadenken over herbestemming van het 

huidige schoolgebouw. De school en de direct omwonenden van de huidige locatie 

van de school zijn hierover onlangs per brief geïnformeerd. Meer weten over deze 

ontwikkeling? Neemt u dan contact op met Erik Kotvis van de gemeente Goes: 

e.kotvis@goes.nl of 0113 249 686.

Programma
19.00 uur Inloop

19.15 uur  Welkom  
André van der 
Reest, wethouder 
Onderwijshuisvesting. 
Toelichting Maurits Otte, 
projectmanager  
IKC Kloetinge 

19.30 uur Presentatie 

ontwerp 
Presentatie definitieve 
ontwerp van gebouw en 
omgeving door architect. 

20.00  uur Vragen  

Ruimte voor individuele 
vragen aan verschillende 
informatietafels.

20.30/21.00 uur Einde


