Het woord is aan Harrie Hellegers over de Brede School PLUS.
Men heeft mij verzocht om ook eens mijn ‘visie’ op de brede school te geven. Aan dat
verzoek wil ik best voldoen, al krijg ik soms toch het idee dat het een en ander al
‘beklonken’ is.
Het valt mij op dat er vrijwel alleen maar juichverhalen verschijnen over de Brede School
Plus. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er een aantal mensen zijn die dit
allemaal geweldig vinden, een TOM-TOM geïnstalleerd hebben met als doel hun
eindbestemming, de Mierdse bevolking op de achterbank en rijden maar. De Mierdse
bevolking hoort hoe geweldig de eindbestemming is en knikt braaf ja en amen.
Maar is die eindbestemming voor de Mierdenaren wel zo geweldig? Ongetwijfeld worden
er een aantal goede mogelijkheden geschapen ( ik denk dan bijv. aan een goede ruimte
voor de tussenschoolse opvang), maar er zijn ook mindere punten en die hoor ik niet en
die wil ik hier dan ook eens naar voren brengen.
Als ‘alles‘ bij elkaar komt, krijg je straks één punt in Lage Mierde waar bijna alles te doen
is.
Het zal een heel georganiseer en geregel worden om juist op die tijd een activiteit te
laten plaatsvinden die een bepaalde groep op dat moment het beste uitkomt.
Er is misschien ( te ) veel afleiding voor de kinderen op de basisschool, want mocht het
gemeenschapshuis bij/aan de basisschool gebouwd worden, dan gaan er regelmatig
mensen biljarten, volksdansen enz. Er zal in ieder geval regelmaat ‘aanloop’ zijn.
Ook las ik als reden dat opa komt vertellen over bijv. de Tweede Wereldoorlog. Dat doet
hij echter ook wel als zijn biljarttafel ergens anders staat. Zo groot is Lage Mierde ook
weer niet.
De leerkrachten zouden niet weten wie in Lage Mierde iets in de klas zou kunnen komen
vertellen, hoorde ik zeggen. Nou, dan wordt het tijd Lage Mierde een beetje te leren
kennen of men vraagt het aan de kinderen in de klas.
Parkeerproblemen?? In Reusel hebben ze de problemen in het centrum al. Op papier zal
het ongetwijfeld kloppen (was in Reusel ook het geval), maar ‘papier’ is geen praktijk. Ik
zou niet direct weten waar men nog veel nieuwe parkeerplaatsen kan ‘maken’.
Veiligheid van de kinderen staat voorop. Nu is het er al druk. Wat moet dat worden als
opa’s, oma’s en al die anderen die in de Brede School Plus vertoeven bijvoorbeeld rond
12 uur naar huis gaan?
Alles op één plaats leidt er ook toe dat in de overige straten van Lage Mierde weinig tot
niets meer te doen is. Uitgezonderd de straten voor het doorgaande verkeer naar andere
dorpen krijg je steeds meer ‘stille‘ straten, woonstraten zonder ziel. Nou zal de tijd nooit
meer terugkeren dat er in elke straat een of meerdere winkels zijn, maar om nou het
proces van een voor een groot gedeelte ‘slapend’ dorp te versnellen, lijkt mij voor de
levendigheid van een dorp ook niet ideaal.
Mocht ook de gymzaal aan de Brede School gekoppeld worden, dan zal een ingang naar
sportpark d’n Daalacker verdwijnen. Men zal dan achter de sporthal of om de tennisbaan
heen moeten gaan / fietsen. Ik geef toe: een kleinigheidje, maar de veiligheid wordt er
niet groter door en of die groter wordt als er ook nog een jeugdhonk bijkomt ???
Er zal dan ook een kantine / bar komen voor iedereen. Kan inderdaad gezellig zijn. Of het
in de praktijk ook werkt, kan ik niet beoordelen.
Zijn er eigenlijk al tekeningen die men kan bekijken of is het daarvoor nog te vroeg ?
Ook las ik iets over G.G.D., politie en bibliotheek. Nou, de G.G.D. blijft ook in een
‘gewone’ school wel komen en een politiebureau en bibliotheek lijken mij in Lage Mierde
toch niet haalbaar.

Sommigen zeggen dat De Paraplu ook bij de nieuwe school komt. Lijkt mij niet echt
nodig. Men heeft nu een goed gebouw. Mocht dat te klein zijn / worden, dan kan men
daar makkelijk uitbreiden. Ook de afstand naar de basisschool kan een stuk korter
worden, indien men een pad achter de Paraplu naar de weg bij de sportzaal aanlegt. Men
‘zit’ dan niet verder dan 100 meter van de school verwijderd en men kan dan bij de
nieuwe school de ruimte anders besteden ( o.a. kamers voor G.G.D. , S.B.D en andere
afspraken, ruimte voor groepjes kinderen enz.).
Kortom, een nieuwe uitgebreide basisschool lijkt mij ideaal met ruimtes voor
tussenschoolse opvang, voor groepjes kinderen en voor afspraken met hulpverleners van
de basisschool.
Laat De Paraplu waar die is en of de sportzaal aan de school vast moet zitten, betwijfel
ik. Zo groot is die afstand toch ook weer niet. Een gemeenschapshuis in het centrum (
toch nog eens bekijken of dat niet op de een of andere manier aan / bij Dorpzicht
gevoegd kan worden ) lijkt mij wenselijker.
Er zijn nog best een groot aantal dorpen waar geen Brede School Plus gerealiseerd is en
daar gaat het ook goed!! Echt wel. Dat de basisschool een stevige opknapbeurt nodig
heeft, is zeker het geval. Pak dan de kans om alles up to date te veranderen, maar ‘alles’
bij elkaar heeft niet alleen voordelen.

