
Protest sluiting Abt Emo school, inspreker Jan Olthof 
 
Geachte leden van de raad, burgemeester en college van wethouders. 
Naar aanleiding van de door de gemeente ventileerde IHP plan wil ik mijn visie over dit plan 
aan u bekend maken. 
Donderdag 17 febr. Heb ik, en velen met mij uit Emethe een gesprek gehad met de wethouder 
van onderwijs. 
Het gesprek bevreemde mij, dat zij het alleen over gebouwen wilde hebben en dat zij daar, 
volgens haar,  alleen verantwoordelijk voor was. 
Na wat gesteggel over en weer moest ze toch wel tot de conclusie komen dat de gemeente ook 
verantwoordelijk is voor het onderwijs. Want als Marenland er een potje, en gain potje, van 
maakt dan komt het bordje van de wethouder en van de gemeente.  
En met dit plan, en ook als bedenker van dit plan maken ze er een potje van. Ze hebben niet in 
de gaten welke sociale en economische consequenties dit voor de dorpen in en voor de 
gemeente betekend. 
Want toen ik haar vroeg wie de bedenker van dit plan was kreeg ik een heel bijzonder 
antwoord.  Om dat volgens dhr. Hendrickse, directeur van marenland hij dit plan al enkele 
jaren geleden had opgesteld. En dat de gemeente nu met een copij kwam. 
Volgens de wethouder was dit plan in een overleg van de Gemeente met Marenland , 
Noordkwartier , Kids2be, (een commerciële instelling) en nog een partij gezamenlijk 
ontstaan. 
Ze waren dus in trance en toen kwam ineens het plan uit de lucht vallen.  
Ze hadden de glazen bol in het midden op tafel staan en ze konden ineens tot 2027  in de 
toekomst kijken. Zelfs de prognoses geven van kinderen die dan geboren worden, waarvan de 
ouders nog gemaakt moeten worden. 
Nou, voor zover in het voren hoef je echt geen plannen te maken. Want er kunnen nog zoveel 
dingen gebeuren.  Wie had in 1990 rekening gehouden dat we in 2008 een krediet crisis 
kregen, en in 1922 ook niet dat de tweede wereldoorlog in 1939 zou uitbreken.. 
 
In het grote boek staat niet te vergeefs, maak u geen zorgen voor de dag van morgen, want 
iedere dag heeft genoeg aan z’n eigen kwaad. 
Dit getuigt alleen maar van onzinnig gedrag en of je anders niks te doen hebt.  
Want de gegevens die in het plan staan zijn ook niet eens door de onderzoekers geverifieerd.   
Ze hebben de gegevens van marenland klakkeloos overgenomen, dan kan ik ook wel een plan 
schrijven en dikke centen opstrijken. 
Want als ik voor de Abt Emoschool spreek, dan klopt het leerlingaantal niet, er is geen ruimte 
voor uitbreiding, alhoewel dat je het dorpshuisje dat ze in de stad achter de oostwand willen 
bouwen er zonder blikken of blozen kwijt kunt.  De school zou achteraf staan, terwijl hij 
midden in het dorp staat. En er wordt nog meer onzin gesuggereerd. 
 
Dan even over de inhoud: 
Er wordt gesproken over de veelheid van scholen, flauwekul, we hebben 16 dorpen en maar 
13 scholen. 
Als je er van uitgaat dat er alleen in Loppersum en Middelstum een brede school overblijft. 
Brede scholen,  je pleurt je kind om kwart voor zeven in z’n pyjama uit z’n nest, dumt met 
met een stapeltej kleren op school en je haalt het om zeven uur ’s-Avonds weer pyjama klaar 
op en dumpt het weer in z’n nest.  Internaten misschien een optie? 
Dan heb je behoorlijke extra kosten als je niet in Loppersum of Middelstum woont.  
Je moet dan als ouder ongeveer 200 dagen per jaar je kind naar een naburige plaats brengen 
en halen.   En probeer me echt niet te overtuigen met gemeentelijk vervoer of carpoulen, want 



daar heb ik als ouder na 15 jaar ervaring behoorlijk de broek van vol. 
 
De ouders moeten gemiddeld per jaar 200 x 4 x 5km is 800 km per jaar extra reizen  dat keer 
€ 0,19  de km. Is  € 760,00  dan nog de overblijfkosten van 160 x € 2,00 is  € 320,00  
Dan kom je al boven de € 1000,00  
Dan moet er misschien ook nog een tweede auto worden aangeschaft. 
Wat voor een extra milieubelasting levert dit op. In het plan is ook geen milieueffect 
rapportage meegenomen. 
Op die kleine binnen wegen wordt de verkeersintensiviteit wel met 40 %  toegenomen. En 
dan ook nog het extra toe en afvoerverkeer naar de megastallen van enkele import 
beestenboeren uit het zuiden onze mooie omgeving willen bevuilen. Alle maal extra 
onderhoud kosten aan de wegen voor de gemeente. 
 
 


