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Dorpspark Beringe
één van de ideëen

Ontwikkeling
brede school
Beringe in
beslissende
fase

Maart 2012 wordt de projectgroep brede school
Beringe (PBSB) opgericht om het onderwijs terug
te brengen in de kern van Beringe. Uit eerder onderzoek1 blijkt dat er vijf O’s ten grondslag liggen
aan de nieuw op te richten brede school. Te weten: Onderwijs, Opvang, Opvoeding, Ontspanning

Beeldbewerking: Verme

en Ontmoeting. Onder meer op de kernbijeenkomst
over de toekomst van Beringe van 28 november 2012
en de groeiende behoefte aan een grotere samenwerking tussen de voetbalvereniging, de tennisclub
en de JWB is het duidelijk dat er veel samenhang is
tussen alle voorzieningen die Beringe rijk is. Er is een
grote bereidheid tot samenwerking om alles in stand
te houden.
Thijs Rutten licht toe dat er plannen zijn voor het
oprichten van een coöperatie die alle publieke gebouwen van Beringe in haar beheer krijgt. Door een
dergelijke coöperatie op te richten blijven alle gebouwen in handen van het dorp. Onderwijs wordt
hierdoor niet bedreigd met sluiting en ook de kerk,
die deels uit de eredienst wordt onttrokken kan zo
benut gaan worden als multifunctioneel gebouw. De
kerk en de pastorie als zodanig blijven eigendom
van het bisdom, maar kunnen door het dorp voor
een groot deel benut worden om activiteiten te ontplooien. De PBSB en Nic Berden van Vermeer Architecten bezoeken nog enkele andere brede scholen
in de regio om inspiratie op te doen.

Wilt u in de toekomst alle nieu
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De woningmarkt is op dat moment op haar retour
en het lijkt erop dat er de komende jaren weinig behoefte is aan dergelijke woningbouw. Mede door de
slechte staat waarin het huidige schoolgebouw aan
de Kard. Van Rossumstraat verkeert en de toekomstige krimp lijkt het beter om het onderwijs in een
bredere, modernere versie terug te brengen in het
oude schoolgebouw aan de Kanaalstraat. Een onderzoek wijst uit de het merendeel van de Beringers
zich in dit plan kan vinden en hiermee wordt een
heel nieuw proces in gang gezet. Het dorpsoverleg
onderzoekt samen met de gemeente en externe
expertise de haalbaarheid. De gemeente steunt uiteindelijk de nieuwe plannen en in juli 2012 worden
hiervoor gelden beschikbaar gesteld.

er Architecten

Het proces omtrent de
ontwikkeling van de brede
school in Beringe is in
2008 in gang gezet, nadat
enkele inwoners van
Beringe het plan hebben
gevat om af te wijken van
het oorspronkelijke masterplan uit 2005 om in de
oude school appartementen te realiseren.
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Breder karakter
Met de verworven kennis werd 8 april 2013 een
creativiteitssessie georganiseerd met alle gebruikers
en omwonenden van de kern om breder na te
denken over de functionaliteiten van de gebouwen
en het plein. Deze sessie werd georganiseerd door
de PBSB maar had duidelijk een breder karakter
dan de kernwerkzaamheden van de PBSB. Er werd
nagedacht over de mogelijkheden om onderwijs op
andere plekken te laten plaatsvinden dan enkel het
schoolgebouw. Zo komen ook de dagopvang voor
ouderen, de kinderopvang, het peuterprogramma, de
openbare ruimte en de kiosk aan bod.
Het idee voor deze kiosk is ontstaan bij het dorpsoverleg en vloeit voort uit een prijsvraag uitgeschreven door de Rabobank voor het jaar van de
cooperatie. De financiering van de kiosk komen
deels van het Coöperatiefonds van de Rabobank
en uit deels andere bronnen. Deze drukken dus nadrukkelijk niet op het budget welk voor de school
beschikbaar is.

in de Wieksjlaag aanwezig zijn. Om tot een verdere
besluitvorming te komen werd aan de hand van stellingen gediscussieerd over kansen, mogelijkheden en
bezwaren met de aanwezigen. Vanaf deze datum start
een inspraakperiode voor alle Beringers die duurt
tot 11 augustus. De scenario’s en stellingen worden
gepresenteerd op de website van de school en het
dorpsoverleg, op de facebookpagina van de projectgroep, in de Wieksjlaag en de Nabber.

Belevenis
U wordt uitgenodigd te reageren op de scenario’s en
de stellingen. Alle reacties en meningen worden meegenomen waarna de definitieve plannen worden gepresenteerd tijdens een open dag in de oude school
op 24 en 26 augustus. Het plan is om een belevenis
te organiseren in de kern van Beringe waarvan de
oude school deel uitmaakt. Over het programma op
deze dagen wordt u op de hoogte gehouden via de
schoolgazet, het Heldens Nieuws en de bekende digitale kanalen.
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Uit alle ideeën en schetsen gemaakt op deze
avond zijn door de architect twee scenario’s in een
presentatie uitgewerkt. Deze scenario’s zijn op 19
juni gepresenteerd aan alle geïnteresseerden die

Dit moment is tevens het startsein voor Vermeer
Architecten om aan de slag te gaan met het ontwerpen van de nieuwe school. Welke dan volgens
planning in het schooljaar 2015-2016 in gebruik
zal worden genomen.
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facebook.com/devaarterin • www.josephberinge.nl
(ook tijdens de schoolvakantie gewoon bereikbaar)
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Inspraakperiode tot 11 augustus

