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Even voorstellen… Guus van Bebber
Mijn naam is Guus van Bebber en
ik ben als architect verbonden aan
het project Brede School PLUS in
Lage Mierde.
Uit een viertal architectenbureaus
is ons bureau gekozen om het plan
verder uit te werken. Daar ben ik nu druk mee
bezig samen met de gemeente, adviesbureau
Vitri en alle betrokken organisaties. Ik presenteer
mijn eerste tekeningen tijdens de informatieavond op 10 september.
Ons architectenbureau met ca. 20 medewerkers
is gevestigd in Goes. We hebben al meerdere brede
scholen ontworpen en momenteel ben ik ook
bezig met scholen in Groede en Waarde, twee
Zeeuwse dorpen die qua grootte goed vergelijkbaar zijn met Lage Mierde.

De partners van de Brede school PLUS zijn de
gemeente Reusel-De Mierden, basisschool
D’n Opstap, peuterspeelzaal Klein Duimpje,
buitenschoolse opvang De Paraplu en gemeenschapshuis De Ster. Deze partijen willen met elkaar
een goede voorziening realiseren in Lage Mierde.
De school en De Ster zijn toe aan renovatie en/of nieuwbouw en de peuterspeelzaal en de buitenschoolse
opvang willen graag onder een dak met de school.
De bedoeling is dat op de huidige locatie van D’n
Opstap de Brede School PLUS gerealiseerd wordt. De
gemeente heeft voor het procesmanagement van dit
project het adviesbureau Vitri ingehuurd.
Dit onafhankelijke bureau heeft uitgebreide ervaring op het
gebied van brede school ontwikkeling.

Samen gaan we er iets moois van maken!

Programma van Eisen
en het voorlopig ontwerp

Op woensdag 10 september organiseren wij een informatieavond
over de Brede School PLUS. Tijdens deze avond presenteert architect
Guus van Bebber zijn ontwerp. In een volgende informatiebijeenkomst zal ingegaan worden op het verkeer en parkeren rondom de
Brede School PLUS. Dus noteert u deze datum vast in uw agenda.
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Wie, wat, waar?

Ik vind het erg belangrijk om tijdens het ontwerpen van een brede school regelmatig te overleggen met de toekomstige gebruikers. Zij weten
als geen ander welke wensen zij gerealiseerd
willen zien. Als architect moet je alle wensen en
verlangens zo goed mogelijk een plekje geven
in het nieuwe gebouw. Dat lukt je alleen als je
voldoende praat met de mensen die het gebouw
straks gaan gebruiken. Als architect moet je
vooral goed kunnen luisteren! En daarna moet
je natuurlijk op een zo creatief mogelijke manier
vorm geven aan al die ideeën.
Ik werk met veel plezier aan het project in Lage
Mierde en ik merk dat alle mensen die meepraten
en meedenken enorm betrokken zijn bij de Brede
School PLUS.

Informatieavond!

Jaargang 01 / nr.

Nieuwsbrief

De afgelopen maanden heeft
een werkgroep onder leiding
van Vitri gewerkt aan het
Programma van Eisen voor
de Brede School PLUS. In de
werkgroep zaten vertegenwoordigers van alle partners.
Een Programma van Eisen beschrijft de ruimtelijke en functionele eisen van het gebouw.
Met andere woorden welke
ruimten moeten er in het
gebouw komen en hoe liggen
ze ten opzichte van elkaar. In
afgebeeld schema kunt u zien
welke relaties er zijn tussen de
verschillende ruimten.

De architect is inmiddels aan
de slag gegaan met de eerste
schetsontwerpen van de Brede
School PLUS.

Middenbouw
Entree 2

Onderbouw

PSZ
BSO

Bovenbouw

Nevenruimten
BSO/PSZ

Entree 1
Keuken

BSO

Bar / Foyer

Speellokaal

Grote Zaal

Sportzaal

Let op: dit schema is geen
plattegrond. Het Programma
van Eisen is uitgangspunt
voor het ontwerp.

Deze worden besproken in het
ontwerpteam en worden
vervolgens bijgesteld door de
architect. Na de zomervakantie
wordt het voorlopig ontwerp
gepresenteerd tijdens de informatieavond op 10 september
in De Ster.

Leefbaarheid in Lage Mierde!
De laatste jaren wordt het woord ‘leefbaarheid’ vaak gebruikt
maar wat betekent het eigenlijk? Volgens het woordenboek wordt
onder ‘leefbaarheid’ verstaan: ‘aangenaam om erin en ermee te
leven’ met andere woorden: hoe aantrekkelijk en/of geschikt is
een gebied of gemeenschap om er te wonen of te werken. Voor
iedereen is ‘leefbaarheid’ dus persoonlijk maar we mogen er wel
van uitgaan dat bewoners van Lage Mierde zich meer thuis voelen
in een dorp dan in een stad.

Wist u dat..!?
De Ster onlangs weer een prijs in de wacht heeft
gesleept m.b.t. leefbaarheid? De Ster heeft namelijk via sponsoring van de Rabobank een biljart
gewonnen die in De Ster / Brede School PLUS
geplaatst kan worden en waar jong en oud

Door de samenwerking van basisschool D’n Opstap, Peuterspeelzaal
Klein Duimpje, Buitenschoolse
Opvang De Paraplu en gemeenschapshuis De Ster worden de
sterke punten gebundeld en
ontstaat er een versterking van
activiteiten. Hierdoor kunnen
de huidige activiteiten blijven
bestaan, kunnen nieuwe initiatieven mogelijk worden gemaakt en
kunnen er nieuwe (kleinschalige)
activiteiten worden opgezet en

gebruik van kan maken. Zo ontstaat ook de
mogelijkheid om met alle buurtverenigingen
een competitie op te zetten. Dit project hebben
zij gezamenlijk opgepakt met de Katholieke
Bond voor Ouderen (KBO).

Website
Alle informatie overzichtelijk en snel...

Op de website van de Brede School PLUS vindt u alle informatie over het project en de partners. De website heeft ook
een gastenboek waar u uw reactie kwijt kunt. Neem zelf
eens een kijkje op onze website: www.bredeschoolplus.nl

krijgen zo een kans. Doordat het
gemeenschapshuis De Ster als
partner in het project stapt, is het
mogelijk om een gemeenschapshuis te behouden. Dat wil zeggen:
‘de thuisbasis voor de verenigingen
in Lage Mierde’ wordt hierdoor
behouden.
Alle partners zien veel voordelen
in de samenwerking tussen de
partners van de Brede School PLUS.
Spontaan worden er initiatieven
ontplooid en wordt er gedacht aan
het onder andere opzetten van
activiteiten voor de jeugd van 12
tot 16, het ontwikkelen van extra
activiteiten voor ouderen en een
alternatief voor het wegvallen van
de Bibliotheekbus. Er wordt zelfs
stiekem gedacht aan het opzetten
van een toneelvereniging. Ideeën
te over waarbij wij uw steun hard
nodig hebben om het verder vorm
te kunnen geven. Want alleen met
uw persoonlijke steun en hulp
heeft het hele project Brede School
PLUS pas kans van slagen en kunnen we spreken van een LEEFBAAR
LAGE MIERDE.
Namens gemeenschapshuis
De Ster, Jan Berger en Jeanet Saes

14 MEI 2008

Informatieavond
Brede School PLUS
Op 14 mei 2008 heeft de stuurgroep Brede School
PLUS een informatieavond gehouden waar de
inhoudelijke meerwaarde van de Brede School PLUS
voor Lage Mierde, de huidige stand van zaken en een
voorbeeld vanuit Elzendorp werd gepresenteerd.
Voor deze avond was de achterban van alle partners
uitgenodigd en daarnaast buurtbewoners en andere
belangstellenden. In verband met de ziekte van Harry
Jacobs opende wethouder Antonis de avond door de
ongeveer 60 personen welkom te heten in De Ster.
Irene Gerritzen van Vitri
gaf in een presentatie
aan waar het project op
dit moment staat, wat
er al is gebeurd en wat
er de komende tijd nog
moet gebeuren.
Basisschool D’n Opstap,
peuterspeelzaal Klein Duimpje, buitenschoolse
opvang De Paraplu en gemeenschapshuis De Ster
presenteerden in een stand wat volgens hen de
meerwaarde is van de Brede School PLUS. De aanwezigen hadden volop de ruimte om de stands van
de partners te bezoeken en hen zeer uiteenlopende
vragen te stellen. Daarnaast konden de bezoekers reageren op een aantal stellingen. De heer Willy Donkers,
voorzitter van het dorpsoverleg in Elsendorp, hield
een aansprekende presentatie over de Brede School
met gemeenschapshuis in zijn dorp. Tijdens de informatieavond werd er door verschillende bezoekers
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te
stellen of opmerkingen te maken. De reacties worden
de komende tijd door de stuurgroep van de Brede
School PLUS met de verschillende partners teruggekoppeld zodat de nodige actie kan worden ondernomen. Woensdag 10 september komt de stuurgroep
Brede School PLUS met een volgende informatieavond. Architect Guus van Bebber presenteert dan
het voorlopig ontwerp. Op een later tijdstip wordt
een aparte bijeenkomst georganiseerd over verkeer
en parkeren rondom de Brede School PLUS.
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De Brede School PLUS draagt bij aan

Wat heeft leefbaarheid nu met de
Brede School PLUS te maken?
De aanwezigheid van een basisschool, een peuterspeelzaal, een
buitenschoolse opvang maakt ook
dat men voor het onderbrengen
van de kleinste inwoners van Lage
Mierde in het dorp kan blijven en
niet hoeft te gaan reizen. Door de
aanwezigheid van een gemeenschapshuis kunnen alle inwoners
(jong en oud) van Lage Mierde
terecht voor het uitvoeren van hun
activiteiten bij de verenigingen die
gebruik maken van het gemeenschapshuis als onderkomen. Ook
zij kunnen voor deze activiteiten in
Lage Mierde blijven. Dit moet dan
ook niet veranderen!

