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Zomer in Dorper Esch
Samen in beweging voor de toekomst

Planning
Het is de bedoeling
dat er in 2019 gesport
en gezwommen kan
worden in het
vernieuwde Dorper
Esch. De offertefase

Dorper Esch na bouwvak uit de
startblokken!

voor de aanbesteding

De gemeenteraad van Dinkelland heeft ingestemd met extra
geld voor het sportcomplex Dorper Esch. Met het positieve
besluit kan de offertefase voor de aanbesteding vanaf 22
augustus van start gaan.

de voorselectie van

Het taakstellend budget is bijgesteld naar  6.795.000. Hiervan worden de
technische installaties bij de renovatie en vernieuwbouw vervangen, zodat
contractpartijen een zo gunstig mogelijke offerte kunnen uitbrengen voor het
dertigjarig onderhoud. Ook kan de aanbesteding door de verhoging van het
budget marktconform worden weggezet. Daarnaast is een aanvullend budget

aan wie wordt

gaat vanaf 22
augustus van start. In
de aanbesteding
heeft de gemeente
Dinkelland vier
partijen geselecteerd,
gevraagd om een
plan uit te werken.
Hiermee kunnen zij
aan de slag na de
bouwvak. De
gemeente heeft de
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bedoeling om de
voorlopige gunning
eind dit jaar af te
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Wij houden u, ook via
www.dorperesch.nl,
op de hoogte van
onze mijlpalen!

Via #DorperEsch vindt
u nieuws over de
renovatie en
nieuwbouw

Vragen en/of
opmerkingen?
www.dorperesch.nl/
contact
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ronden.
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van  390.500 beschikbaar gesteld voor extra
energiebeperkende maatregelen, zoals onder meer
warmtepompen, zonnepanelen en
warmteterugwinning.

Kleine aanpassingengroot effect
De grote verbouwing en renovatie van
het Dorper Esch staat gepland voor
zomer 2018, maar voordat het zover is,
worden nu ook al enkele praktische
aanpassingen gedaan in het
doelgroepenbad om het alle
zorgpartijen zo makkelijk mogelijk te
maken.

zorgdoelgroepen. Samen is gekeken of de
veranderingen die op korte termijn staan
gepland ook de juiste aanpassingen zijn.

Praktische
aanpassingen op korte
termijn, groot effect
voor zorgpartijen.

De gemeente en het personeel van Dorper Esch
willen graag dat iedereen prettig kan zwemmen
in het doelgroepenbad. Verschillende
zorgpartijen die gebruik maken van het
doelgroepenbad, hebben aangegeven dat kleine
veranderingen wenselijk zijn, zodat mensen die
extra zorg nodig hebben nog meer kunnen
genieten van de faciliteiten.

De vertegenwoordigers van de zorgpartijen
gaven aan dat het fijn is dat de kleedkamer voor
minder validen op korte termijn wordt vergroot
en dat er in deze kleedkamer extra beugels
komen die zorgen voor meer stabiliteit.
Ook komen er extra handgrepen in de
afgesloten douches. Daarnaast worden de
gootjes aangepast bij het doelgroepenbad zodat
de rolstoelen er makkelijker over heen kunnen
bewegen. De aanpassingen worden op korte
termijn gedaan zodat iedereen er ook direct
profijt van heeft.

Ans Oude Dubbelink (Reuma
Patiëntenvereniging), Ellen Notkamp en Sylvia
Steggink (Verpleeg- en verzorgingscentrum
Gerardus Majella uit Denekamp) en Anne
Hesselink (woonzorgcentrum Molenkamp uit
Oldenzaal) zijn samen met Jacco Pronk en Marc
Wisseborn (resp. projectleider Dorper Esch bij
de gemeente Dinkelland en assistent-manager
zwembad Dorper Esch) door het zwembad
gelopen om aan te geven tegen welke praktische
zaken ze oplopen bij het begeleiden van de

WIJ WENSEN U EEN FIJNE ZOMER!
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