
 

 

Oerle, 13-2-2020 

 

Geachte Raadsleden en College, 

Vandaag ontvingen wij van de griffie dhr. Wasser het bericht dat  
op basis van art 32 gemeentewet onze aanvraag tot spreekrecht 
tijdens de aankomende raadsvergadering afgewezen is. 
Vandaar dat wij u onze voorbereide inspraak met hierin onze 
zorgen per brief aan u richten.  
 
Over een kleine 2 maanden is het precies één jaar geleden dat wij 
hier stonden met eigenlijk exact dezelfde vraag als vandaag; 
Aandacht voor het ruimtetekort op de St Jan Baptist en de directe 
gevolgen voor de schoolgaande kinderen en een oplossing 
hiervan. 

De afgelopen gemeentevergaderingen zijn wij, “de werkgroep 
uitbreiding school” en de DorpsVereniging Oerle aanwezig 
geweest, om te luisteren namens alle Oerlenaren naar de inhoud 
van het nieuwe IHP. Complimenten aan de wethouder over de 
inhoud van het nieuwe IHP en de ambities die hierin zijn 
meegenomen, groot enthousiasme over de voorgenomen 
uitbreiding van onze school Sint Jan Baptist. 
U vraagt zich nu dan vast af waarom ik hier sta.  
 

De reden is deze:  
Wij hebben ook de kosten gehoord van het integrale plan,  
die een gemeente met financiële zorgen hiervoor op dient te 
brengen. Wij begrijpen de zorgen hierover bij u als raadsleden. 
 
Het afgelopen jaar, nadat ons verzoek voor uitbreiding van onze 
school in de raadsvergadering van 24-4-2019 resoluut werd 
afgewezen hebben wij niet stilgezeten. Wij hebben gesprekken 
gevoerd met de wethouder en de verschillende fracties van de 
gemeenteraad. Meerdere partijen zijn ook ingegaan op onze 
uitnodiging om te komen ervaren hoe nijpend de situatie op onze 
school is. Zelfs nu er 2 klassen “verplaatst” zijn is het qua 
capaciteit nog dweilen met de kraan open. 



 

 
 

Daarnaast heeft er een nauwe samenwerking plaatsgevonden met 
de schoolleiding en schoolbestuur waarvoor onze dank en 
waardering. (Om de vraag van D66 te beantwoorden, in Oerle zijn 
de betrokken ouders wel meegenomen in het proces door het 
schoolbestuur.) Uiteindelijk is hier een aanbod vanuit de Oerse 
bevolking naar voren gekomen om middels crowdfunding de 
noodgebouwen zelf te realiseren. 
Dit alles ten spijt, hebben wij moeten toezien hoe groep 7 en  
groep 8 uit ons dorp zijn geplukt en in een wijk op school zijn 
gezet. Ik denk dat wij u niet meer uit hoeven te leggen hoe slecht 
dit is voor de cohesie op school, maar ook buiten school. Ondanks 
de goede zorg die door het schoolteam hieraan is besteed.  

Deze geschetste inspanningen hebben wij niet zo maar gedaan: 
de Basisschool in Oerle heeft nu eenmaal een grote sociaal 
bindende functie binnen het dorp, wellicht meer dan welke 
vereniging ook. Het brengt ouders met sterke verschillende 
achtergronden in contact met elkaar en geeft kinderen de 
noodzakelijke sociale basis in de meest vormende jaren.  
Maar dit valt door het verplaatsen van de klassen gedeeltelijk weg. 
Kortom alles wat wij u eerder schetsten is helaas waarheid 
geworden.  
 
Om terug te komen op de dag van vandaag en onze vraag aan u: 

Het IHP heeft al veel te lang op zich laten wachten. Nu het er is 
laten we er dan ook iets mee doen. Het moet nu weer tijd zijn voor 
de kinderen in plaats van de politiek. 
Wanneer het plan vanwege de kosten of welke andere reden niet 
integraal uitgevoerd kan worden, pleiten wij voor fasering van het 
IHP. Wat in Oerle prioriteit heeft is dat de noodgebouwen bij onze 
school  er zeker voor het begin van het nieuwe schooljaar staan.  
Hier willen wij een toezegging op hebben. Het is de hoogste tijd. 
Daarnaast vragen wij u om voor onze school in het IHP een 
voorbereidingskrediet op te nemen opdat plannen kunnen worden 
ontwikkeld voor de lange termijn waarin wel adequaat rekening 
wordt gehouden met de demografische ontwikkelingen zodat we in  

 



 

 

de toekomst niet nog een keer voor dezelfde verrassing komen te 
staan. 
Laat onze school niet nogmaals het kind van de rekening zijn ! 

 

Met vriendelijke groet 
namens 

Werkgroep uitbreiding school 
DorpsVereniging Oerle 


