
2025

kindcentrum!
Het kindcentrum wordt 
in gebruik genomen. 

2022

Samen 
onderweg!
Op naar de leukste
scholen en opvang
van Wijhe en omstreken!

Bekijk de tijdlijn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt.

Samenwerkingsovereenkomst
Samenwerkingsovereenkomst met 
Stichting Maatschappelijk Vastgoed 
voor het concept ‘huren als een eigenaar’ 
is een feit. We werken aan een (technisch)
programma van eisen. 

Graven maar!
De eerste schop 
in de grond! 

Samenwerken
School- en kinderopvang teams ontmoeten 
elkaar regelmatig om de gezamenlijke 
visie voor het kindcentrum verder 
vorm te geven en mee te denken over 
het programma van eisen

Kindvolgsysteem
Kinderopvang en scholen 
gaan op zoek naar een 
gezamenlijk volgsysteem 
voor kinderen.

Wie gaat er bouwen?
Aanbesteding voor het kiezen 
van een bouwbedrijf die
het kindcentrum verder gaat 
ontwerpen en bouwen.

Yes!
Definitief ontwerp gereed

scholen
voor 
morgen

Huren als een eigenaar
De Mare, mijnplein, 
gemeente Olst-Wijhe en 
de Bieënkorf tekenen een 
intentieovereenkomst met 
Stichting Maatschappelijk 
Vastgoed volgens het concept 
‘huren als een eigenaar’.

Bestemmingsplan ter inzage
Het nieuwe bestemmingsplan 
wordt ter inzage gelegd. Dat is 
nodig omdat er volgens het 
huidige bestemmingsplan niet 
gebouwd kan worden op de plek 
van het kindcentrum.

Architect kiezen
Het programma van eisen 
wordt vastgesteld en
er wordt een architect 
gekozen die een voorlopig 
ontwerp maakt

Voorlopig ontwerp

2023

Voorlopig ontwerp 
voor het gebouw en 
de buitenruimte gereed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

Financiële zaken
Door middel van een exploitatieplan 
bekijken we hoe de plannen voor 
het kindcentrum financieel haalbaar zijn.

2024

Opening nieuw

Wat staat er op de planning?
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de realisatie van kindcentrum Wijhe. 

Hieronder zie je welke route we vanaf nu lopen tot aan de opening. 

We werken hard om het kindcentrum in 2025 te kunnen openen. De jaartallen in deze tijdlijn kunnen door onverwachte omstandigheden echter afwijken. Kijk voor een actuele tijdlijn op scholenvoormorgen.org


