
Fusie project Kasteell
Het bijzondere van dit project in onze dorpen wordt 
ook opgemerkt buiten de gemeente grenzen. 
Op 18 december is de Limburgse onderwijsprijs 
toegekend aan het voorbereidings project “Kasteell” 
waarbij de schoolkinderen toekomst- en 
omgevingsgericht hebben samengewerkt.

Motto
Ons motto “Samen, oké” houden we ook in 2015 erin.

Afstemming
De inhoud van deze tekst is volledig afgestemd met 
de gemeente Sittard-Geleen en met Stichting 
Kindante.

Stand van zaken 
herhuisvesting 
basisscholen en 
sportvoorzieningen 
in Obbicht en 
Grevenbicht.

Kansen op een gezamelijke 
school en sportvoorzieningen 
tussen Obbicht en Grevenbicht.

Stichting Laefbaar
Obbeeg en Beeg.

Het bestuur van Stichting Laefbaar Obbeeg en Beeg 
bestaat uit: Martin Link, Henk Hendrix, Nancy Janssen, 
Nicole Silverentand, Jean Knoors en Niek Wetzels

Ruimtelijke inpassing betekent niet alleen dat alle 
faciliteiten daadwerkelijk op het stuk grond moeten 
passen, maar ook dat de plannen in overeenstem-
ming zijn of kunnen worden gebracht met regel-
geving van gemeente, provincie en Rijkswaterstaat. 
Ook de onderdelen �nanciën en draagvlak dienen 
verder uitgewerkt te worden. 

Daarnaast moet worden gekeken naar de 
mogelijke herbestemming van de huidige locaties. 

In het begin van 2015 wordt het resultaat van dit 
onderzoek verwacht, waarna de gemeente in het 
voorjaar het draagvlak voor deze plannen in de 
betrokken kernen gaat toetsen. Vanzelfsprekend 
zullen de inwoners van deze kernen hierbij worden 
betrokken. 

Voorbereiding fusie onderwijs
Vanuit Kindante is in 2014 eveneens hard 
gewerkt aan de toekomstige school. Zo zijn er 
diverse werkgroepen gestart met de voorbereiding 
voor het werken vanuit één gefuseerde school, 
vanuit één onderwijskundig perspectief, waarbij 
ruimte is voor ieders inbreng. Op 17 december is 
instemming verleend aan de Fusie E�ect 
Rapportage door de Medezeggenschapsraden van 
de drie scholen. Concreet betekent dit dat met 
ingang van het nieuwe schooljaar sprake zal zijn 
van één fusieschool met twee locaties, die elk een 
volledig onderwijsaanbod voor alle leerjaren 
verzorgen zolang niet meer dan twee leerjaren in 
één jaargroep hoeven te worden ondergebracht.



Middengebied
Beide onderzoeksbureaus adviseren dus het 
middenterrein aan de Kempenweg, maar geven 
ook aan dat er nog een aantal zaken dieper 
uitgezocht dienen te worden. 

Verdiepingsonderzoek
Na de zomer heeft het College van B&W de advie-
zen van beide onderzoeken als uitgangspunt over-
genomen voor een verdiepingsonderzoek. Het 
verdiepingsonderzoek spitst zich toe op drie 
speerpunten: 
1. Ruimtelijke uitvoerbaarheid;
2. Financiële uitvoerbaarheid, 
3. Draagvlak

Onderwijs
In het onderzoek naar de huisvesting van de scholen 
zijn de mogelijkheden van her-, ver- en nieuwbouw 
op de bestaande locaties van de scholen, alsmede 
nieuwbouw op verschillende locaties in het 
tussengebied tussen Obbicht en Grevenbicht 
beoordeeld en vergeleken. 

Het adviesbureau is tot de conclusie gekomen dat 
concentratie van de scholen in het middengebied de 
beste kansen biedt om de leefbaarheid van beide 
dorpen in stand te houden. Deze voorkeur is ook 
uitgesproken door de klankbordgroep en tijdens 
de inloopbijeenkomsten. 

Tegelijkertijd heeft het adviesbureau geconstateerd 
dat nieuwbouw in het middengebied duurder uitvalt 
dan de andere onderzochte opties, en ook 
planologisch moeilijker kan worden gerealiseerd. 

Buitensport
Ten aanzien van de unilocatie van de buitensport 
zijn drie mogelijkheden onderzocht:
1.  Het upgraden van het bestaande complex in 
     Grevenbicht;
2.  Het upgraden van de sportlocatie in Obbicht, en 
3.  Een nieuw te bouwen complex in het 
     middengebied tussen beide kernen. 

Uit dit onderzoek blijkt dat alle drie de mogelijk-
heden haalbaar zijn, maar in het advies van het 
onderzoeksbureau aan de gemeente wordt een 
voorkeur uitgesproken voor de laatst genoemde 
mogelijkheid op grond van draagvlak, leefbaarheid 
en mogelijkheden tot verbinding met andere 
maatschappelijke functies. Ook in dit advies wordt 
echter gewezen op de hogere kosten en de
strijdigheid met het bestaande ruimtelijk beleid.

Geachte inwoners van Obbicht, Grevenbicht, 
Papenhoven en Schipperskerk.

Stichting Laefbaar Obbeeg en Beeg informeert u 
graag over de actuele stand van zaken met 
betrekking tot de gezamenlijke school en 
(buiten)sport terreinen tussen Obbicht en 
Grevenbicht. 

Nadat we in december 2012 werden opgeschrikt 
door het nieuws van Kindante dat de drie scholen 
in Obbicht en Grevenbicht zouden worden 
samengevoegd, hebben we heel wat werk verzet 
en u regelmatig op de hoogte gehouden. 

Haalbaarheidsonderzoeken
In 2014 zijn er twee uitgebreide haalbaarheids-
onderzoeken uitgevoerd en afgerond: 
een haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw/
verbouw van de nieuwe school in opdracht van 
Kindante en een tweede haalbaarheidsonderzoek 
naar de haalbaarheid van een unilocatie buiten-
sport voor voetbal en tennis voor de kernen 
Grevenbicht en Obbicht. 

Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door onaf-
hankelijke bureaus. Voor deze onderzoeken zijn 
er vele gesprekken geweest met de verenigingen 
en belanghebbenden in deze omgeving. 

Stichting Laefbaar Obbeeg en Beeg maakte deel uit 
van de klankbordgroepen die waren gevormd ter 
toetsing van de verwachtingen en meningen 
van de belanghebbenden.
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