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Opening 
Welkom aan de aanwezigen. Korte voorstelronde.

Aftrap
Helaas is Wethouder Lemmen ziek en kan hij niet aanwezig zijn. Namens hem is een 
woordje voorgelezen. 

Beste Dorpleiners en Schotenaren

Op dit moment heb ik een hooikoorts-aanval die mij veel last geeft. Ik ga er van uit snel hersteld te zijn. Het 
zorgt er wel voor dat ik er helaas vanavond niet bij ben.

De hele voorbereiding van deze avond is samen met het schoolbestuur en de werkgroepen van Sterk Schoot en
Samen Dorplein gedaan. Sowieso is in de voorbije periode op vele fronten goed samengewerkt en gesproken. 
Ik wil daar alle betrokkenen voor bedanken en complimenteren.

In oktober en november vorig jaar stonden we samen voor een ontwikkeling die een grote impact zou gaan 
hebben op de gemeenschappen van Dorplein en Schoot. Tijdens de bijeenkomsten in De Schakel en De 
Reinder heb ik daar met u over gesproken. De uitkomst van deze bijeenkomst was dat de gemeente een 
onafhankelijk onderzoek zou opstarten over waar en hoe een school eventueel een plek zou kunnen vinden.

Dit onderzoek is gedaan. En zoals vaak, het aankondigen van een onderzoek is eenvoudig, maar de uitvoering
vergde meer tijd dan voorzien. Dit omdat het zoeken naar geschikte locaties geen gemakkelijke opgave is. 
Iedere vindplaats voor een locatie kent zijn eigen specifieke mogelijkheden en beperkingen. Er zijn dan ook 
diverse locaties de revue gepasseerd zoals de huidige locaties van de scholen en diverse locaties binnen de 
kernen. Echter, tijdens de onderzoeksperiode bleek dat de wens van ouders en inwoners zich vooral toespitste 
op een voorkeur voor een locatie tussen Dorplein en Schoot. Dit omdat het ook recht doet aan het hebben van
een school voor beide dorpen. 

Dit is tevens afgelopen maandag naar voren gekomen in de resultaten van de dorpsenquête van Samen 
Dorplein en in de gesprekken die door mij en ambtelijk zijn gevoerd in de afgelopen periode met vele 
inwoners en de werkgroepen in het bijzonder. 

Ook qua geschiktheid in fysieke zin is een locatie tussen de kernen logisch. Toch zijn er op het gebied van 
ruimtelijke ordening een aantal belangrijke zaken die nader onderzocht, bekeken en beslecht moeten worden. 
In die zin is het onderzoek dan ook nog niet gereed.

Hoewel er mogelijkheden zijn tussen de kernen en het vanuit ruimtelijke ordening denkbaar en voorstelbaar 
dat deze benut kunnen gaan worden, ligt er een belangrijke afhankelijkheid vanuit de provincie. Zij zal hierin 
mee moeten gaan, vooral uit het oogpunt van leefbaarheid/vitaliteit.

Hier gaat nu dan ook de aandacht naar uit. Vanavond is er dan ook nog geen zicht op een specifieke locatie. 
Maar wel een uitgesproken voorkeur en wens op een locatie tussen de kernen. Er is gewoonweg verdere 
uitwerking nodig om de kansen voor het realiseren van de voorkeur zo groot mogelijk te maken. Daarnaast 
wordt er vanuit de gemeente een ruimtelijke projectleider aangesteld die zich met dit vraagstuk gaat 
bezighouden. De vacature is inmiddels een aantal weken geleden uitgezet.

Toch wil ik uitspreken dat ik alles wat in mijn vermogen ligt zal aanwenden om er toe te komen dat deze 

/CONCEPT



voorkeur, een reële ambitie en uiteindelijk realiteit wordt!

Dat zal van ons allen wat vragen. En het zal een beroep doen op ons gezamenlijk geduld. Van het 
schoolbestuur wordt gevraagd om de tussenliggende periode vanuit kwalitatief goed onderwijs samen te 
blijven werken met gemeente en ouders zodat onze kinderen ook vanuit de juiste redenen, gevoel en motivatie 
graag naar school blijven komen. Vanuit de gemeente verwacht u en het schoolbestuur dat zo snel als 
mogelijk zicht gegeven wordt op de voortgang van de ontwikkelingen en de realiseerbaarheid. En van ouders 
en inwoners van Dorplein en Schoot, mede-vertegenwoordigd in de werkgroepen en de MR’en, om in gesprek 
te blijven met elkaar en te blijven werken aan de vitaliteit van de eigen en elkaars gemeenschap. Er wordt van
ons allen gevraagd om dit samen te doen.

Ondertussen blijf ik in gesprek met het schoolbestuur, de werkgroepen en zal ik u steeds ook persoonlijk op de
hoogte houden zoals ook vanavond de bedoeling was.

wethouder Marcel Lemmen

Woordje directeur St. Andreas en Wereldwijzer
Voor SKOzoK is het van belang kinderen kwalitatief goed onderwijs te bieden. Om dit te 
kunnen bieden is voldoende schaalomvang nodig. Dit vanwege o.a. het aanbod voor 
kinderen met een ondersteuningsbehoefte, maar bijvoorbeeld ook vanwege de sociale 
contacten tussen kinderen. 

Op weg naar één school wordt gekeken naar de verschillende visies die de huidige 
scholen hebben. Op papier zijn beide visies vergelijkbaar. Echter in de praktijk is de 
uitwerking verschillend. Komende tijd wordt gekeken hoe er een passende aanpak 
gevonden kan worden voor de huidige en toekomstige kinderen. Samen met ouders en 
het team wordt zo toegewerkt naar een nieuwe passende aanpak voor de school.

Naar aanleiding van een vraag, geeft Nicol aan dat zij de intentie heeft langer te blijven. 

Vragen 
1. Belang van de Provincie versus gemeentelijk belang 

a. Bestemmingsplannen, ruimtelijke kaders, natura 2000 versus leefbaarheid 
2. Wat kan de gemeenschap doen in dit proces?

a. Belang om als collectief (inwoners, schoolbestuur, maatschappelijke 
partijen en gemeente) te gaan voor de optie tussen de kernen in.

3. Wat is het concrete tijdspad? Hoe gaan we verder?
a. Zie hieronder

4. Welk back-up plan is er als deze locatie niet slaagt? 
a. Er is geen plan B. We gaan vol voor een locatie tussen de kernen. 

5. Gaat het proces voor een locatie tussen de kernen in niet te lang duren?
a. We kiezen voor een locatie die voldoet aan de wensen van inwoners. 

Vanwege de complexiteit van deze locatie, kan dit inderdaad de nodige tijd
in beslag nemen. 

6. Vervolg communicatie, welke kanalen?
a. Nieuwsbrief school
b. Nieuwsbrief peuteropvang
c. Via Samen Dorplein en Sterk Schoot?
d. Gemeentepagina HAC?
e. Bewonersbijeenkomsten 

7. Hoe wordt de TIJDELIJKE locatie bepaald?
8. Er wordt gekeken naar verschillende elementen zoals bijv. de ruimte, 

onderwijskundige mogelijkheden en veiligheid. Ouders (vertegenwoordiging) 
kunnen hierover meepraten. 

9. Hoe wordt de enquête van Samen Dorplein gebruikt?
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Er wordt gekeken naar het collectieve proces waar de enquête onderdeel van is.
10. Is de financiering geregeld?

Financiering wordt geregeld als onderdeel van het Integraal Huisvestingsplan. 
Besluitvorming hierover is gepland na de zomervakantie. In het IHP wordt 
uitgegaan van nieuwbouw van één school.

11. Hoe wordt omgegaan met tegenstanders van de locatie?
Er wordt uitgegaan van de hiervoor geldende procedures.

Acties
wanneer Actie Wie Toelichting 

Bepalen tijdelijke locatie 
scholen 

Schoolbestuur, gemeente
i.o.m. 
(vertegenwoordiging) 
ouders

Swot analyse opstellen Projectgroep 1

Maken tijdsplanning Projectgroep 
z.s.m. Aanwijzen projectleider Gemeente 

1 De projectgroep Budel-Dorplein / Budel-Schoot bestaat uit vertegenwoordiging van 
gemeente (ambtelijk en wethouder), onderwijs (directeur en desgewenst schoolbestuur), 
peuteropvang en ICS.
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