
Geachte raad, 
 
Ik ben Roelf Reinders uit Westeremden. Ik ben vader van Eise. Eise zit in groep 
twee van de Abt Emoschool in ons dorp. Hij kan al drie letters lezen: de I, de H 
en de P. IHP. Dat staat voor het Integraal Huisvestingsplan van uw 
onderwijswethouder. Die drie letters betekenen dat zijn school weg moet. 
 
Maar misschien dat u denkt: Waar gaat dit over? IHP? Huisvestingsplan? U 
hoeft het nog niet te weten. Het is een raadsvoorstel in de maak. De wethouder 
gaat ervan uit dat u het in mei aanneemt. Half Westeremden, héél Westeremden 
is uitgelopen om dat te voorkomen. En Westeremders zijn geen treuzelaars, dus 
daarom staan we hier nu al. In het plan worden de plattelandscholen in 
Loppersum om zeep geholpen. De schoolbestuurder zei vorige week op school 
ijskoud: “In 2017 gaat de Abt Emo dicht.” Dat zullen we nog wel eens zien! 
 
We worden thuis gek van die drie letters: I H P. “IHP weg ermee!”, schreeuwt 
Eise. Laatst had ie wat nieuws. “Weg met de gemeente! Weg met de gemeente!” 
“Nu moet je ophouden”, zei ik. Denk aan die groene broodbak, die je op school 
hebt gekregen, die met die bobbel erin voor een appel, die heb je van de 
gemeente gekregen.” Dat de wethouder die nu de school weg wil, die broodbak 
heeft uitgedeeld, heb ik maar niet verteld. De gemeente mag blijven, het IHP 
gelukkig niet! 
 
Bijna drie jaar geleden zijn wij hier komen wonen. Wij hebben even kort in 
Uithuizen gewoond, maar wij hoeven geen Hema op loopafstand. Mijn 
voetbalvriendjes van Noordpool verklaarden mij voor gek. “Westeremden? Dat 
doe je je kinderen toch niet aan? Daar is toch niks!” 
 
“Oh jewel hoor. We hebben een fietsenwinkel, we hebben een dorpswinkel. En 
we hebben een school. Drie essentiële voorwaarden voor een leefbaar dorp. Wij 
hebben geen helemaal geen Hema nodig! Henk en Renate verkopen ook 
rookworsten.” Toen waren ze wel stil. 
 
De fietswinkel blijft wel, het winkeltje van Henk en Renate voorlopig ook nog 
wel. Maar de gemeente wil van de school af. Hoe bestaat het. Leefbaarheid leeft 
niet bij deze wethouder. 
 
Het volkomen negeren van de desastreuse gevolgen van het om zeep helpen van 
de plattelandsscholen is een belediging voor de dorpen. Hoe kan de 
plattelandsgemeente Loppersum met nu met zo’n plan komen. Een plan dat 
jonge gezinnen misschien nog net niet de dorpen uitjaagt, maar misschien ook 
wel, maar in ieder geval een plan dat jonge gezinnen met kinderen of 
kinderplannen niet stimuleert om naar al die mooie Lopster dorpen te komen. 



Met dit plan doet de gemeente haar best om zo snel mogelijk te krimpen. 
 
Je zou het niet zeggen als je sneldekkers op het dak ziet. Maar Abt Emoschool is 
de oudste school van Noord Nederland, volgens sommigen misschien wel van 
heel Nederland. Wat een arrogantie om 800 jaar onderwijstraditie de nek om te 
draaien. Als Abt Emo in de Weem en in de Andreaskerk in Westeremden met 
z’n lessen begint, moeten we nog meer dan 400 jaar wachten voordat de 
universiteit van Groningen wordt gesticht. De onderwijstraditie in Westeremden 
is ouder dan de oudste universiteit van Nederland, die van Leiden. 
 
Even hoor, wat als de Abt Emoschool verdwijnt. Waar gaan onze kinderen dan 
heen? 
 
“Hoera, we zijn erg blij met de geboorte van ons kindje. En we noemen het: 
“Het wenkend perspectief”. 
 Drie namen, het lijkt katholiek Brabant wel. Maar we noemen hem:  
”Geïntegreerde kindvoorziening!” 
 
“We hebben nog gedacht aan Bredeschool of Vensterschool, maar die naam 
kom je al zo vaak tegen. Veel te stads ook.” 
 
Geïntereerde kindvoorziening. Bij Bredeschool of Vensterschool denk je 
tenminste nog aan onderwijs. Maar ‘geïntegreerde kindvoorziening’.... daar 
stuur je je multiprobleemkind naartoe. 
“Mijn kind gaat naar de geïntegreerde kindvoorziening in Stedum.” 
“Wat erg voor je, denk je dat het nog goed komt?” 
 
Dit plan lijkt op een ééntweetje tussen Marenland, Noordkwartier en de 
gemeente. 
“Dan noemen wij het, het Strategisch Beleidsplan. En dan noemen jullie het, het 
Integraal Huisvestingsplan.” 
“En dan ga jij in elk dorpshuis een avond lang het bekende leefbaarheidsgezeur 
aanhoren. Da’s vast niet leuk, maar dan ben je ook vanaf. En dan snel naar de 
raad, klap erop, klaar!” 
 
Nee! 
 
Raadsleden van Loppersum, loop niet aan de leiband van de grote 
schoolbesturen. Een school is toch geen bedrijf dat je zo maar even kan sluiten!? 
 
Raadsleden van Loppersum, sta op zorgvuldige besluitvorming. Het IHP 
beweert ‘in samenspraak met alle betrokken’ te gemaakt. Met ouders is niet 
gepraat. Uw college heeft als motto: ‘Meer keuzes – in overleg – meer kansen’. 



Hoezo, in overleg? Die ene avond in Ons Dorpshuis dat we geen inspraakavond 
mochten noemen? Het onderwijsplan wordt erdoor heen gejast en erdoor 
gedrukt. 
Raad, grijp in! 
 
Bill Clinton werd in 1992 president van Amerika door George Bush te verslaan. 
Hij deed dat met een geniale slogan die de problemen van Amerika samenvatte. 
“It’s the economy, stupid!” 
 
Wat de wethouder vergeet in de discussie over het onderwijsplan is, zonder te 
willen beledigen: 
 
“It’s the leefbaarheid, stupid!” 
 
“Het gaat om de leefbaarheid, gekkie!” 


