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ONDERWIJS

Studie naar één school
voor Urmond en
Berg aan de Maas
BERG AAN DE MAAS/URMOND
DOOR ERIC VAN DORST

De terugloop van het aantal
leerlingen in Berg is reden te
onderzoeken of de bouw van
een unilocatie gewenst is.
Dit schrijft wethouder Natascha
Wingelaar (DOS, Onderwijs) aan
de raad. Ze motiveert in de brief
waarom het college heeft besloten
een studie te laten verrichten naar
de haalbaarheid van één gezamenlijk schoolgebouw voor de kernen
Urmond en Berg aan de Maas. Daar
heeft scholenkoepel Kindante nu
nog de beschikking over afzonderlijke gebouwen voor respectievelijk
De Maaskei en De Avonturijn.
Het bestuur van die laatste school
heeft een daling van het aantal leerlingen gemeld, waardoor komend
schooljaar in Berg nog zes groepen
geformeerd kunnen worden en in
2017/2018 nog maar vijf. De medezeggenschapsraad van de Avonturijn wil met de vertegenwoordiging
van De Maaskei de mogelijkheden
van samenwerking onderzoeken.
Wingelaar stelt dat de gemeente
een toekomstbestendige oplossing
voor de huisvesting van het basisonderwijs in beide kernen nastreeft.
Om de raad een weloverwogen besluit te laten nemen vindt ze het
noodzakelijk alle mogelijke opties
tegen het licht te houden in de haalbaarheidsstudie waartoe is besloten. Zo wordt onderzocht of beide

afzonderlijke scholen behouden
kunnen blijven. Voor Berg wordt gestudeerd op renovatie van de bestaande school en op vervangende
nieuwbouw. Wat Urmond betreft
zoekt Wingelaar antwoord op de
vraag of het huidige gebouw al dan
niet door uitbreiding geschikt kan
blijven voor het onderwijs, of dat
vervanging noodzakelijk is.
De vergaandste variant is de bouw
van een gezamenlijk gebouw (unilocatie). Het college van Stein vindt
dat voor aanvang van een haalbaarheidsstudie over de schoolgebouwen duidelijk moet zijn of de unilocatie een reële optie is. Daarom
heeft een extern bureau een ruimtelijke verkenning gedaan. Hieruit
is naar voren gekomen dat Bramert-Noord ten oosten van de Molenweg Zuid de enige echt kansrijke
plek voor zo’n complex is. Aangezien de coalitie dit bestemmingsplan voorlopig niet wil ontwikkelen,
laat het college ook een plek nabij
het complex van VV Urmondia nader onderzoeken.
Overigens heeft Kindante de gemeente laten weten momenteel
geen behoefte te hebben aan een
unilocatie, ongeacht de plaats waar
deze nieuwbouw gerealiseerd zou
kunnen worden. Het schoolbestuur
kiest vooralsnog voor een school in
Berg aan de Maas en een in Urmond, zolang dit met het oog op de
inzet van eigen financiële middelen
en de kwaliteit van het onderwijs
verantwoord is.

