Brede school plus
Iedereen weet dat het gebouw van “D’n Opstap” aan vernieuwing toe is. Nu hebben we
de kans om in Lage Mierde iets moois neer te zetten, door de brede school te koppelen
aan “De Ster” en sporthal “D’n Houtert”. Een multifunctioneel schoolgebouw, waar onze
kinderen met plezier naar toe gaan. Een gebouw dat klaar is voor de toekomst en dat
iets extra kan leveren. Niet alleen maar een hoop stenen, maar een centrum voor het
hele dorp, dat kan zorgen voor extra binding van de jeugd met de dorpsgemeenschap.
Om dit te bereiken moet de brede school een ontmoetingsplaats worden voor jong en
oud. De verenigingen van het dorp kunnen na schooltijd gebruik maken van het gebouw.
De oudere inwoners hebben hun eigen bezigheden en komen er de jeugd uit het dorp
tegen. Kortom een plaats waar ieder zijn eigen activiteiten kan uitvoeren
De nieuwbouw is een uitstekende gelegenheid om het gebouw ook geschikt te maken
voor deze gebruikers. Een grote multifunctionele ruimte biedt de mogelijkheid aan “De
Ster“ om verenigingen te ontvangen. Overdag is het een centrum om gezellig een kaartje
te leggen onder het genot van een borreltje. De school kan deze ruimte gebruiken om
hun grotere activiteiten te organiseren en om bijvoorbeeld de groep 8 musical op te
voeren. Door de brede school te koppelen aan de sporthal biedt dit de mogelijkheid om
hier muziekvoorstellingen te verzorgen. Daarnaast geeft een koppeling aan de sporthal,
de sportverenigingen de kans om gebruik te maken van de ruimere mogelijkheden die
een gecombineerd nieuw gebouw biedt. De turnvereniging maakt bijvoorbeeld gebruik
van de gymzaal van de school voor haar Streetdance lessen en wil dit graag in de school
blijven doen.
Een nieuwe brede school kan alleen succesvol zijn als al deze partijen ook écht gebruik
kunnen maken van het gebouw. Daarom is het van groot belang dat alle mogelijke
toekomstige gebruikers betrokken worden bij de voorbereiding. Dat wil zeggen dat naast
de school, de Ster en de naschoolse opvang ook de verenigingen hun inbreng moeten
hebben. Deze belangen kunnen niet door één partij worden bepaald en mogen niet door
de gemeente worden opgelegd. Ik roep de gemeente daarom op om ook de sportieve en
culturele verenigingen uit te nodigen voor een gesprek. En ook de muziekschool, als
grootgebruiker, moet betrokken zijn bij de brede school.
Een tweede belangrijke voorwaarde is dat de brede school zich dienstbaar opstelt naar de
dorpsgemeenschap. Uitgangspunt moet niet zijn dat het dorp er is om de brede school te
ondersteunen maar dat de brede school er straks staat voor ons. Wij moeten er in
kunnen leven.
Dit houdt in dat de kosten voor de gebruikers laag moeten zijn. Nu de subsidies aan veel
verenigingen door de gemeente zijn wegbezuinigd, heeft het geen pas om hoge
gebruikerskosten te rekenen aan diezelfde verenigingen. Als de brede school voor
binding in het dorp moet zorgen, moet het dorp het wel kunnen betalen om er te komen.
Ik hoop dat de brede school van een jong talent uitgroeit tot een volwaardige speler in
ons dorp. Als de gemeente zijn gezond verstand gebruikt moet dit mogelijk zijn.
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