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8 februari 2017 

 
 

Geacht bestuur van INNOVO, geachte heer Nelissen, 
Geacht bestuur van Kindante, geachte heer Lemmens, 
Geachte gemeenteraad van Schinnen, geachte wethouder Janssen, 
 
 
Helaas werd het op 2 februari jl. door VVD-Onderbanken ingediende initiatief 
raadsvoorstel t.b.v. inzet op een nieuwbouw unilocatie van drie basisscholen in het 
middengebied (zijnde bij Bingelrade) - het ook door jullie zo lang nagestreefde scenario A 
- met grote verdeeldheid binnen de fracties (met uitzondering van Democraten 
Onderbanken) alsnog niet aangenomen.  
 
Extra teleurstellend, omdat nog maar nauwelijks drie maanden geleden dezelfde voltallige 
gemeenteraad van Onderbanken, na roestvastgelopen langdurig overleg tussen alle 
belanghebbende partijen in dit dossier, alsnog duidelijk de politieke wil uitsprak om in te 
zetten op het beste scenario voor de drie betreffende kernen Jabeek, Bingelrade (Gemeente 
Onderbanken), Doenrade (Gemeente Schinnen) en verdere regio. 
 
Wel werd in dezelfde raadsvergadering de motie van de heer Pieper (PRo) aangenomen 
(bijgevoegd), waarin het College de opdracht krijgt aan gemeente Schinnen te vragen de 
investering voor verbouw van de basisschool in Doenrade te bevriezen tot de ONS-fusie 
rond is, zodat de nieuwe gemeenteraad een meer gefundeerde keuze kan maken, die 
gebaseerd is op kwaliteit van onderwijs én leefbaarheid van de kernen, ook in het licht 
van de spreiding van alle basisvoorzieningen in de nieuwe gemeente. 
  
Omdat ook wij, KERNgroep (vertegenwoordiger van de stemgerechtigden in zowel Jabeek 
als Bingelrade), verenigingen, ondernemers van Jabeek en Bingelrade, en tevens ouders 
van BS  
St. Gertrudis Jabeek en BS De Spil Bingelrade, blijven inzetten op: 
 

- kwaliteit en zorg voor íedere kern, met nadruk op leefbaarheid; 
- kwaliteit en toekomstbestendigheid van (modern) onderwijs (zoals ook jullie voorstaan); 
- het (ook volgens onderzoeken) beste plan, met daarbij horende degelijke, investering  
 (zoals ook jullie zo lange tijd voorstonden);  
- overeenstemming van alle partijen in dit dossier, zodat een gedragen keuze wordt 
 gemaakt, die goed is voor kernen en verdere regio, 

 
streven wij onveranderd naar scenario A: nieuwbouw unilocatie in het middengebied.  
 



De door de gemeenteraad van Onderbanken aangenomen 'Pieper-motie' verschaft 
hiertoe de mogelijkheid: alledrie de scholen openhouden tot aan de fusie, en dan 
gezamenlijk door-pakken om een fusieschool in het middengebied te realiseren voor 
Jabeek, Bingelrade en Doenrade.  
 
Nu kiest u voor een afgeleide van wat ooit plan B was: verbouw school Doenrade 
(terwijl bovendien verbouw van De Spil Bingelrade altijd onbespreekbaar is geweest 
voor INNOVO): 
 Volgens het rapport van de RO-groep is verbouw van school Doenrade de 
'rationele keuze', want rekening houdend met de argumenten en voorwaarden van alle 
belanghebbende partijen (INNOVO, Kindante, Onderbanken, Schinnen, Movareschool 
Merkelbeek). Sinds dit onderzoek echter, is de gemeente Onderbanken 180 graden 
gedraaid in haar visie: door voortschrijdend inzicht wil zij ineens wél inzetten op 
scenario A: een school in het middengebied. Hiervoor verwijzen we naar de unaniem 
aangenomen motie d.d. 11 november 2016 (bijgevoegd).  
 Een tweede reden waarom plan B eigenlijk zelfs geen plan B meer is, is dat het 
hiervoor benodigde budget van 3 miljoen niet voorhanden is, slechts de 1,5 miljoen die 
Schinnen ter beschikking stelt aan een unilocatie voor Jabeek, Bingelrade en Doenrade. 
Voor dit geld wilt u een onderwijsvoorziening realiseren voor (naar jullie eigen streven) 
minimaal 200-220 leerlingen, inclusief kindfuncties (buitenschoolse opvang, 
peuterspeelzaal) en gymzaal, voor Jabeek, Bingelrade en Doenrade, en wel vóór jullie 
eigen gestelde deadline 1-8-2018. 
 
Bovendien: rondvraag onder ouders in Jabeek en Bingelrade doet ernstig vermoeden dat 
200-220 leerlingen naar Doenrade 'trekken', bij lange na niet zal worden gehaald. Men 
heeft immers prima volwaardige, meer nabijgelegen alternatieven in bijvoorbeeld 
Sittard, Brunssum en Merkelbeek. 
 
Ook is het voor ons onbegrijpelijk dat de volgens de Onderwijsinspectie twee 
kwalitatief beste scholen in deze regio (St. Gertrudis Jabeek en De Spil Bingelrade, 
beide INNOVO, en met NB 145-150 leerlingen) nu de deuren moeten sluiten per 1-8-
2018. En het is juist de St. Jozefschool in Doenrade (Kindante), die al jaren in geleende 
tijd zit.  
 
We moeten het nu dus doen met een minderwaardig plan C, met half budget, op een 
onideale locatie, op basis van een duidelijk achterhaald onderzoek, terwijl de beste 
spelers van het veld worden gestuurd. 
 
Het door gemeenschapsgelden betaalde offer is voor ons veel te groot: de impact op 
leefbaarheid, animo, ondernemersklimaat, aantrekkelijkheid, verenigingsleven, kerk, 
maatschappelijke groeperingen is apert. Bovendien schuiven jullie ook nog de 
aanbevelingen van diverse onderzoeken, en de overduidelijke wens van alle burgers, 
verenigingen en ondernemers in Jabeek en Bingelrade, en die van uw fusiegemeente 
Onderbanken volledig terzijde. Wie is hiermee gediend?  
 
Met de beste wil van de wereld, kunnen we uw keuze niet bevatten. 
 



Daarom vragen wij u met klem om terug te komen op jullie keuze voor verbouw van de 
oude school in Doenrade, en alsnog in te zetten op het door uzelf zo lang bevochten 
scenario A: een nieuwbouw unilocatie in het middengebied voor de kernen Jabeek, 
Bingelrade en Doenrade. 
 
Ook vragen wij u om voor uw keuze - die bovendien de doodsteek is voor het laatste 
stukje leefbaarheid in onze kernen - op korte termijn verantwoording af te leggen aan 
ons allen.  
 
Tegelijkertijd zullen wij met onze noodkreet de stap naar onze Provincie zetten, in de 
hoop dat zij u en ons kan behoeden voor uitvoering van een plan C, en zij u aldus 
verzoekt te wachten met het nemen van een zo belangrijk besluit tot de fusie van 
Onderbanken, Nuth en Schinnen rond is. 
 
En tot die tijd de drie betreffende scholen, met steun van de gemeentes, nog even open 
te houden.   
 
 
In afwachting van uw spoedige reactie verblijven wij, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
KERNgroep, vertegenwoordiger van de burgers van kernen Jabeek en Bingelrade 
Ouders van leerlingen BS St. Gertrudis en BS De Spil, 
Verenigingen van Jabeek en Bingelrade, 
Ondernemers van Jabeek en Bingelrade, 
Maatschappelijke groeperingen en kerken van Jabeek en Bingelrade, 
Tevens door de Pieper-motie d.d. 2-2-2017 gesteund door Gemeenteraad Onderbanken 


