
Geachte raad en college, 

 

Mijn naam is Cindy Keyzer uit ’t Zandt. Ik sta hier namens de Werkgroep Kleine Scholen 

Loppersum Oost. U bent hier om de begroting te bespreken. Daarin staat ook dat het college 

het woon- en leefklimaat in de gemeente wil versterken door een gespreid aanbod van primair 

basisonderwijs. Daarin staat ook dat het college daarom met het realiseren van geïntegreerde 

kindvoorzieningen wil beginnen. Maar in ‘t Zandt, Westeremden, Garsthuizen, Zeerijp, 

Eenum, Leermens en Oosterwijtwerd is daar géén draagvlak voor. Wij willen onze 

dorpsscholen houden. Op de onderwijsavond van 25 oktober hebben we met de presentatie 

van Scenario 5 bewezen dat dat ook mogelijk is. 

 

U kent ons zo langzamerhand wel. We hebben de afgelopen maanden meerdere malen 

gebruik gemaakt van ons inspreekrecht om u, gemeenteraad en college van Loppersum, 

deelgenoot te maken van onze zorgen over de voorgenomen plannen die staan beschreven in 

het Integraal Huisvestingsplan. 

 

Niet alleen hebben we u deelgenoot gemaakt van onze zorgen m.b.t. het IHP. Ook hebben we 

ons ongenoegen geuit over de wijze waarop het IHP tot stand is gekomen. We hebben u op 

het hart gedrukt dat voor de plannen geen draagvlak bestaat in de dorpen. We hebben u erop 

gewezen dat het sluiten van basisscholen in de kleine kernen, krimp bevordert. Ook hebben 

we aangegeven dat juist die kleine school voor ons een wezenlijk onderdeel is van kwaliteit. 

 

De werkgroepen hebben veel werk verzet. Talloze vergaderingen hebben plaats gevonden. 

Overleg bij school als we de kinderen brachten of haalden. 

 

Om over het mailverkeer nog maar te zwijgen. Alles resulteerde in Scenario 5 dat we op de 

onderwijsavond van de gemeenteraad hebben gepresenteerd. 

 

En nu staan we hier weer. Het rapport presenteren was immers geen doel op zichzelf; ons 

echte doel, behoud van onze dorpsscholen, is geen stap dichterbij gekomen. 

 

Scenario 5 is een dijk van een rapport en niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Ruim 40 

ouders hebben elk hun expertise in dienst gesteld en samen ‘Scenario 5. De Kracht van Klein, 

het wenkend perspectief’ geschreven. Een proces van onderzoek, gegevens verzamelen, 

schrijven, onderbouwen, lezen en herschrijven. 

 

Maar tot nu toe hebben wij op ons rapport geen officiële reactie van het College mogen 

ontvangen en ook de Raad heeft zich nog niet inhoudelijk uitgesproken over onderwijs. 

 

Voor Marenland is het wel duidelijk. Marenland heeft op 25 oktober ook hun keuze voor een 

scenario heeft gepresenteerd: in dit scenario komt géén van onze dorpsscholen voor. 

 

Vanavond willen wij u vragen niet meer passief toe te kijken. De stip op de horizon van 

Marenland voor Loppersum Oost is duidelijk, dat hier geen enkel draagvlak en wat ons betreft 

inhoudelijke reden voor is, is ook duidelijk. Wat onduidelijk is, is wat het College en de Raad 

hier eigenlijk van vinden. Daarom spreken wij wéér in. Na al onze inspanningen en harde 

werken zijn wij zeer benieuwd naar het standpunt van raad en college over de gepresenteerde 

plannen. Wat vinden jullie van Scenario 5 dat een alternatief biedt voor de kindvoorziening? 

En wat vinden jullie van onze eis om Marenland, dat ons vertrouwen niet meer heeft, door een 

extern bureau te laten doorlichten? 



 

Wij verwachten dat u allen nu enorm veel zin heeft om met elkaar te debatteren. Er moet een 

groot politiek debat komen over de op de onderwijsavond gepresenteerde plannen en hun 

betekenis voor de discussie over de toekomst van het basisonderwijs in de gemeente 

Loppersum. 

 

 

Het moge duidelijk zijn dat wij, de werkgroepen van ‘t Zandt, Westeremden, Garsthuizen 

Zeerijp, Eenum Leermens en Oosterwijtwerd en een ieder die wij vertegenwoordigen, de 

verenigingen dorpsbelangen, de ondernemingsraden, de medezeggenschapsraden, 

peuterspeelzalen en de inwoners van de dorpen, het moge duidelijk zijn dat wij ons niet met 

een kuitje in het riet laten sturen. 

 

Wat wij vinden is duidelijk. Wat onduidelijk is wat college en raad vinden. Dit schaakbord 

staat symbool voor onze boodschap van vanavond: ‘Gemeenteraad en College van 

Loppersum: u bent aan zet!’ 


