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KERNgroep Bingelrade 
         

Onlangs werden de resultaten bekend van het 

behoefteonderzoek van schoolbesturen Innovo en Kindante 
onder ouders van de drie kleine basisscholen worden 

besproken. Uit dit onderzoek blijkt dat van de ruim 190 
ondervraagden er 137 aangeven hun kind naar een nieuwe 

fusieschool in Doenrade te sturen, ingeval de scholen in Jabeek en 
Bingelrade zouden sluiten.  
 

KERNgroep Bingelrade is ook voor een fusieschool, maar vindt de 
informatie die wordt gegeven in het artikel eenzijdig, omdat het 

onderzoek uitsluitend is gericht op locatie Doenrade.  
Lucy Hannen: "Wanneer het onderzoek gericht zou zijn geweest op 

een fusieschool in Bingelrade (dat precies tussen de twee andere 
dorpen ligt), of op een locatie in het middengebied tussen de dorpen 

in, dan was de uitslag minstens zo positief geweest. Wat het 
onderzoek vooral laat zien, is dat er duidelijk behoefte is aan een 
fusieschool voor deze kernen.  

 
Lange tijd is door alle partijen gesproken over een locatie in het 

middengebied. Ook uitbreiding van De Spil in Bingelrade was een 
tijd lang inzet van besprekingen tussen de partijen, maar ook die 

optie lijkt ineens van tafel."  
 

Omdat KERNgroep Bingelrade vindt dat sluiting van scholen in deze 
toch al aflatende kernen niet alleen ouders aangaat, maar álle 
inwoners, hebben zij een handtekeningenactie opgezet onder alle 

stemgerechtigden van Jabeek en Bingelrade.  
In de brief vragen zij hun gemeente Onderbanken en Innovo om 

opnieuw aan tafel te gaan om te komen tot een fusieschool in het 
middengebied, waarbij ook de optie uitbreiding van De Spil weer op 

tafel moet liggen, uiteraard liefst in samenwerking met Doenrade 
(Schinnen).  

 
Inmiddels hebben zij 900  van de 1264 stemgerechtigden 
daadwerkelijk bereikt, hetgeen neerkomt op 71 procent van de 

stemgerechtigden, waarvan 100 procent een dikke handtekening 
heeft gezet  

 
Kevin Hofland: "Wat onze handtekeningen laten zien, is dat de 

nieuwe fusieschool zou moet landen in of bij Bingelrade, of in ieder 
geval tussen de kernen in."  

 


