Voor de school zie ik een meerwaarde in de Brede School Plus. De school is nodig toe aan
een grote renovatie, het gebouw is op dit moment uitgeleefd. Het zal voor de kinderen
erg fijn zijn als het overblijven uitgebreid kan worden met een apart lokaal. Het is mooi
als de Peuterspeelzaal en de Paraplu daarbij aansluiten aan het gebouw.
Mijn advies is om ervoor te zorgen dat je te allen tijde de functies van elkaar los moet
kunnen koppelen. Stel dat je er na een poosje achterkomt dat de samenwerking op de
een of andere manier niet goed verloopt, dat ieder dan op zijn eigen manier in het
gebouw verder kan gaan. Ik heb van een aantal Brede Scholen gehoord dat de
samenwerking een groot struikelblok is, waardoor het na een bepaalde periode niet goed
kan lopen.
Wat betreft de Ster, daar zie ik geen meerwaarde in om deze aan te laten sluiten bij de
Brede School Plus. In mijn ogen is het niet goed dat kinderen zien dat opa een lekker
borreltje tijdens het biljarten aan het drinken is, terwijl ik belangrijk vind dat opa dit kan
blijven doen. Daarbij vind ik dat deze activiteit plaats moet vinden in het bejaardenhuis
of in een horecagelegenheid. Ik ben er bang voor dat de kosten van bijvoorbeeld een
drankje of de vrijwillige bijdrage van de Ster te veel omhoog zal moeten om het een en
ander financieel rond te kunnen krijgen. Mocht de Ster toch aan sluiten bij de Brede
School Plus, dan zullen ook hier weer goede afspraken met elkaar gemaakt moeten
worden over bijv. het opruimen van de spullen, zodat je geen last van elkaar zal hebben.
Als het aan mij ligt, komt Sporthal d’n Houtert niet bij de Brede School Plus. Mijn motto
is: “Iets wat goed draait, dat moet je niet veranderen”. Ik hoor regelmatig in het dorp
het gerucht dat de Sporthal weg zal gaan uit Lage Mierde. Dit wil ik graag uit de wereld
helpen, want ik heb daarover van de gemeente nog nooit iets gehoord. De gemeente
Lage Mierde heeft destijds drie keer een onderzoek gedaan naar het privatiseren van de
Sporthal, maar drie keer is dit niet rendabel gebleken. In mijn ogen is het niet mogelijk
om d’n Houtert op dezelfde manier bij de Brede School Plus te betrekken, dan zullen de
kosten van bijv. het zaalverhuur per uur enorm moeten stijgen, om dit in de exploitatie
rond te krijgen. Ik ben nu 29 jaar beheerder van de Sporthal en doe dit met veel liefde
en plezier, ik zal het dan ook heel erg jammer vinden als we er over een paar jaar achter
komen dat de sporthal niet meer goed draait. Wat ik me wel voor kan stellen is dat er
een apart podium aan de sportzaal gebouwd wordt, die door zowel de school als de
sporthal tijdens evenementen gebruikt kan worden. Daarnaast moeten de twee locaties
wel apart kunnen draaien. In een jaar worden er in de sporthal twee grote evenementen
georganiseerd, zoals de nacht van Oranje en de Mierdse avond. Ik vind het belangrijk dat
de opbrengst van deze evenementen naar de organisatoren blijft gaan.
Over de samenwerking tussen de participanten maak ik me niet druk, ik verwacht dat dit
goed zal verlopen, met name de combinatie school, peuterspeelzaal en de Paraplu. Hier
zie ik veel meerwaarde in. Een gebouw voor kinderen van de leeftijd twee tot en met
twaalf jaar. Een jeugdhonk bij het gebouw, zie ik niet zitten. Regelmatig constateren we
bij de school overlast van de jongeren. Ik verwacht dat goede afspraken hierover maken
niet voldoende zal zijn om het jeugdhonk goed te laten verlopen. Daarnaast lijkt het me
noodzakelijk om de speelplaats na schooltijd af te sluiten.
Kortom: voor de school hoop ik dat het nieuwe gebouw goed zal gaan lopen.
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