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Verplaatsing peuterspeelzaal Kubus naar
basisschool Fatima
Gemeente reserveert ook geld voor mogelijke verplaatsing van peuterspeelzalen
in wijkcentra De Reit en Zorgvlied
Bezoekadres

De gemeente Tilburg stelt ongeveer € 140.000,= beschikbaar voor het verplaatsen van
peuterspeelzaal Kubus naar het gebouw van basisschool Fatima aan de Fatimastraat. De
door Kinderstad Peuterspeelzalen B.V. geëxploiteerde peuterspeelzaal is nu nog gevestigd
in het verder leegstaande voormalige wijkcentrum De Kubus aan de Fatimastraat. Omdat
dit gebouw op termijn een andere bestemming krijgt, is gezocht naar een passende nieuwe
plaats voor de peuterspeelzaal. Deze plaats is gevonden bij de naastgelegen basisschool
Fatima, dat valt onder schoolbestuur Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost. De
verplaatsing van de Kubus wordt gefinancierd uit bestaande budgetten (die gereserveerd
zijn voor het samenvoegen van peuterspeelzalen en basisscholen).
Wethouder Moorman van Onderwijs, Jeugd en Studentenzaken: "Dit is een beweging waar
wij al langer voorstander van zijn. Peuterspeelzalen en basisscholen werken namelijk al
veel samen. Die samenwerking wordt alleen nog maar beter als een peuterspeelzaal ook
fysiek bij een basisschool kan worden ondergebracht. Zo krijgt de samenwerking een
impuls en kunnen wij eventuele onderwijsachterstanden eerder signaleren en voorkomen.
Niet voor niets hebben we de afgelopen jaren hiervoor veel geld beschikbaar gesteld. Het is
een thema dat onze blijvende aandacht heeft en verdient."
Het college heeft ook besloten geld te reserveren voor het verplaatsen van de
peuterspeelzalen in de wijkcentra Zorgvlied en De Reit. Op dit moment wordt onderzocht
wat de noodzaak, wenselijkheid en mogelijkheden zijn voor de verplaatsing van deze
eveneens door Kinderstad Peuterspeelzalen B.V. geëxploiteerde peuterspeelzalen.
Het in dit persbericht genoemde besluit heeft het college vorige week genomen en het wordt
ter informatie naar de raad gestuurd
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