Kansen voor Beetsterzwaag

Dubbel feest voor onderwijsbestuur:
“Na de vakantie is de fusie rond en start
het bouwproces.”
“Als de scholen weer beginnen, zit Trime Paedwizer in het gebouw van De Paedwizer.
Op die manier kunnen we alvast wennen aan de nieuwe situatie van het kindcentrum
dat bij de voetballocatie komt. Kinderopvang Kinderwoud zit dan ook met de school
onder één dak. Ik ben ontzettend blij dat de fusie op 1 augustus officieel rond is en
dat we dan ook starten met de eerste stappen voor het bouwen van het nieuwe
kindcentrum.
Ik vind dat het gekantelde proces goed is verlopen. Hierdoor is een zorgvuldig
raadsbesluit genomen. Wij gaan die lijn doorzetten en willen ook graag dat de
medezeggenschapsraad, ouders, omwonenden en de gemeente meedenken en
meepraten wanneer er een voorlopig ontwerp klaar is. Samen met partijen die dichtbij
zitten, zoals de voetbal en De Buorskip, zien we kansen om het gebied verder te
ontwikkelen. Daar heb ik zin in!”
Jan Veenstra | Raad van Bestuur scholenkoepel Comprix
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Het proces
De gemeenteraad heeft in februari 2019 het oefenterrein
van V.V. De Sweach aangewezen als locatie voor het nieuwe
kindcentrum in Beetsterzwaag. Deze keuze is samen met
inwoners en organisaties uit het dorp tot stand gekomen. Het
onderwijsbestuur wil de deuren van het kindcentrum in 2021
openen.
In april kwamen de partijen in het gebied: het onderwijs, V.V. De
Sweach, De Buorskip, de kerk, It Klaverblêd, de Bibliotheek, de
muziekschool en de speeltuinvereniging bij elkaar.

De organisaties zien mogelijkheden in het samen verduurzamen,
beheren en beveiligen van gebouwen, het gebruikmaken van
elkaars faciliteiten en het inrichten van de buitenruimte. Het
projectteam van kansen voor Beetsterzwaag onderzoekt op
welke manier zij deze samenwerkingsvormen kan stimuleren.
In de komende periode brengt het onderwijs samen met de
gemeente de eisen voor het gebouw en de omgeving in beeld.
Het ontwerp van het gebouw staat in 2020 gepland. De
vroegste start voor de bouw van het kindcentrum is eind 2020.

Het kindcentrum komt op een centrale
plek in het dorp:
“Laten we vooral samen blijven optrekken
en een eenheid vormen.”
“Tijdens het proces zijn wij er achter
gekomen dat we veel raakvlakken
hebben met de kinderopvang.
Denk bijvoorbeeld aan naschoolse
sportactiviteiten die de kinderen
kunnen doen. En onder schooltijd zijn
onze sportvelden beschikbaar. Hoewel we
niet samen in één gebouw zitten, kunnen we wel met z’n allen
de buitenruimte delen.
Deze locatie vormt straks een centrale plek in het dorp. Alles
is dichtbij: het bos, de kerk, het dorpshuis, de voetbal en het
kindcentrum. Voor ons is het vooral belangrijk dat we samen
blijven optrekken en dat we qua uitstraling ook een eenheid
vormen. Onze wens is daarom om ons vernieuwbouwproces
tegelijk te laten lopen met dat van het nieuwe kindcentrum.”

Dorpshuis is positief over locatie en
kansen van het nieuwe kindcentrum:
“Nog meer leven in de brouwerij!”
“Voor het dorpshuis is het fantastisch dat
het kindcentrum hier vlakbij komt. De
Bibliotheek en activiteitencentrum
It Klaverblêd zitten bij ons in en we
zien straks jong en oud met elkaar
samensmelten. Als het kindcentrum
er staat, is er zowel ’s ochtends,
’s middags als ’s avonds aanloop. Dat zorgt
voor nog meer leven in de brouwerij! Ook zie ik grote kansen
voor samenwerking op het gebied van energieverbruik en
energiebesparende middelen.
Het kantelproces heeft tijd gekost, maar ik vind het zeer
waardevol, omdat deze locatie de keus van het dorp is en niet
van één partij of één belanghebbende. Ik ben voorstander van
een opzet waarbij iedereen een stem heeft en hoop dat we goed
geïnformeerd blijven zodat iedereen weloverwogen keuzes kan
maken.”

Ronald de Boer | secretaris V.V. De Sweach
Gerrit Kunnen | secretaris Zalencentrum de Buorskip

Samen met inwoners en organisaties
“De juiste schoollocatie is gevonden door een zorgvuldig proces dat we samen met inwoners en organisaties
hebben doorlopen. Het nieuwe kindcentrum komt bij V.V. De Sweach en is straks onderdeel van alle kansen
in dat gebied. Wij willen alle samenwerkingsmogelijkheden in de omgeving zo goed mogelijk faciliteren.
Ook in het vervolg van het proces pakt de gemeente een verbindende rol bij verschillende organisaties in
Beetsterzwaag.”
Wethouder Anko Postma

Kansen op vrijkomende locaties
Op de vrijkomende locaties ontstaan verschillende mogelijkheden. Daarbij sluit de gemeente aan bij de uitwerking van de
woonvisie. Woningbouw wordt op voorhand niet uitgesloten. Voor locatie O.D.S. De Trime stelt een initiatiefgroep voor om
een nieuwe woonvorm voor ouderen te realiseren. Zowel de initiatiefgroep als de gemeente onderzoeken de komende tijd
mogelijkheden.

Samenwerking in het gebied
V.V. De Sweach
Kindcentrum
Kinderopvang

De Greide

• Duurzaamheid
• Beheer gebouw
• Beveiliging

• Ontmoeting

• Theater / voorstellingen
/ concerten
• Indoor sport en spel
• Bar/Kantine
• Evenementen (terrein)
• Opslag
• Parkeren

Ontmoetingskerk
Muziekschool
It Buorskip
Bibliotheek
Klaverbled

Denk mee over naam voor
de gebiedsontwikkeling
De ontwikkeling van het kansrijke gebied rond V.V. De Sweach
verdient een mooie naam. We dagen u uit om suggesties met
ons te delen. Juryleden van de organisaties uit het gebied kiezen
de meest passende naam.
De winnaar belonen we met een groenworkshop van een
professional voor de buurt en ontvangt een tuinwaardebon.
Stuur uw idee voor 1 oktober 2019 naar
kansenvoorbeetsterzwaag@opsterland.nl
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• Onderwijs / educatie
(muziek, cultuur, natuur)
• Buitenschoolse activiteiten

‘Vraag maar raak uurtjes’ in september
Begin september staan wij nabij locatie V.V. De Sweach om
eventuele vragen over de komst van het kindcentrum te
beantwoorden. Houd voor de definitieve datum en tijden de
gemeentepagina van de Sa! in de gaten.
Nu al vragen, opmerkingen of ideeën over het project
‘Kansen voor Beetsterzwaag’? Dan kunt u contact opnemen
met Tjeerd Breuker (omgevingsmanager) via
tjeerd.breuker@opsterland.nl of 06-51579175. Of neem een
kijkje op www.opsterland.nl/kansenvoorbeetsterzwaag

