
 

 

 

  
 

 

 

Terugblik 4de bijeenkomst onderwijshuisvesting Berg a/d Maas - Urmond  
 

Op 27 november jl. heeft de 4de bijeenkomst plaatsgevonden om te komen tot een gedragen 

ontwikkelplan voor het onderwijs in Berg a/d Maas en Urmond. (Toekomstige) Ouders, 

inwoners, scholen, kindpartners en de gemeente konden meedenken over de inrichting van 

het samenwerkingsconcept op twee locaties. Tijdens deze bijeenkomst zijn de resultaten en 

conclusies uit de voorgaande sessies gepresenteerd in de vorm van een mogelijk 

ontwikkelplan voor de twee locaties. 

 

Tussenresultaten 

Gestart wordt met de terugkoppeling van de tussenresultaten voor het ontwikkelplan. Aan 

bod komen het inhoudelijke concept, de schetstekeningen en de kostenramingen voor de 

twee locaties. Daarnaast is de vergelijking van de twee scenario’s voor Urmond (renovatie of 

nieuwbouw) besproken en het thema van de vervoersbewegingen naar het 

gymnastiekonderwijs. 

 

Van inhoud naar ruimte 

Vanuit de uitgangspunten van het samenwerkingsconcept heeft een vertaling van inhoud 

naar ruimte plaatsgevonden. In het werkatelier zijn mogelijke schetsontwerpen van de twee 

locaties gepresenteerd. In zowel het concept als de schetsontwerpen zijn de kindfuncties 

flexibel. Een concreet ontwerp wordt in een volgende fase uitgewerkt na definitieve 

besluitvorming door de gemeenteraad. 

 

Locatie Urmond 

Onder de deelnemers blijkt geen eenduidige voorkeur omtrent de varianten renovatie of 

nieuwbouw voor de locatie Urmond. Belangrijkste uitgangspunt voor allen is dat gedegen, 

toekomstbestendig onderwijs gegeven moet kunnen worden. Gesteld wordt dat de 

scenariovergelijking slechts enkele aspecten benoemd en verdere onderbouwing behoeft. Om 

de gemeenteraad een duidelijk beeld te geven dienen ook onderwerpen als veiligheid, 

bereikbaarheid, tijdelijke huisvesting, etc. te worden besproken. In de projectgroep wordt de 

scenariovergelijking verder uitgewerkt. 

 

Gym 

De aanwezigen geven aan dat een goede locatie ten behoeve van het bewegingsonderwijs 

essentieel is. Op dit moment is er sprake van een onveilige verkeerssituatie naar de gymzaal. 

Het is echter geen haalbare kaart om twee nieuwe gymzalen te bouwen. Momenteel wordt 

bekeken of het huidige busvervoer ook in de toekomst kan blijven bestaan. Daarover heeft 

nog geen besluitvorming plaatsgevonden. 

 

Hoe verder? 

De opbrengsten van dit werkatelier worden besproken in de projectgroep. Daarna vindt 

afstemming plaats binnen de stuurgroep. Eindresultaten en conclusies worden gebundeld in 

een eindrapportage. Ook wordt een afsprakenkader opgesteld waarin gemeente, Kindante, 

Spelenderwijs en Kidts afspraken vastleggen voor de toekomstige situatie op de twee 

scholen. Dit ligt gezamenlijk in maart 2019 ter besluitvorming voor bij de gemeente. 

 

Voordat deze einddocumenten ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden, 

vindt terugkoppeling plaats naar de deelnemers aan de werkateliers. Hoe is gaat gebeuren 

wordt nog besproken in de projectgroep. 



Het verslag van deze bijeenkomst en de presentatie (exclusief de schetsontwerpen en de 

kostenramingen) zijn terug te vinden op www.gemeentestein.nl/projecten. 

 
 

http://www.gemeentestein.nl/projecten

