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Aan:  

Het College van Burgemeester en Wethouders, 

Postbus 75 

9600 AB  HOOGEZAND 

 

 

Geacht College, 

 

Zoals bekend zijn er plannen om het basisonderwijs, alsmede buitenschoolse opvang etc, in Meeden 

te concentreren in een te renoveren/amoveren gebouw van de voormalige Sjaloomschool. Daarnaast 

krijgt het Dorpshuis met sportzaal een volledige restyling. Althans, dat is het weinige wat er tot nu 

toe naar buiten is gebracht.  

 

Als voetbalvereniging Meeden zien wij uiteraard ook graag dat zo spoedig mogelijk wordt 

begonnen met de renovatie etc., echter ……alleen indien er sprake is van renovatie/amoveren van 

de huidige locaties. Indien er sprake is van een geheel nieuw MFC vinden wij dat de mogelijkheden 

bezien moeten worden of elders in het dorp deze geconcentreerd kan worden met bestaande dorps 

voorzieningen zoals sportpark De Bouwte en zwembad De Kolck. Er is nu een “natuurlijk” moment 

om te bezien of er andere mogelijkheden zijn dan de huidige locaties. Een reden om zo snel 

mogelijk de renovatie van de Sjaloomschool aan te pakken, waardoor nieuwbouw op een andere 

locatie niet wordt onderzocht, is inmiddels achterhaald omdat er al een behoorlijke achterstand is 

ontstaan in de oorspronkelijke opzet, nl een nieuwe MFC in Meeden in 2021. Je kunt nu beter alles 

onderzoeken dan onder tijdsdruk een besluit nemen die misschien voor de komende 5 of 10 jaar 

houvast biedt, maar een dorp heeft men meer aan een doorkijk voor 30 of 40 jaar. 

  

De nadelen en voordelen zijn legio, zonder uitputtend te zijn: 

 
- De huidige (bouw) locatie(s) lig(t)gen aan een onveilige Hereweg en heeft beperkingen in 

oppervlakte bijvoorbeeld buiten speelruimten. 
- De uitstoot van alle (auto)gassen op nog geen 10 meter van het schoolplein is ook niet bepaald 

aantrekkelijk voor kinderen in de groei. 
- De huidige locatie(s) ligt aan de rand van een woonwijk waardoor deze het woonklimaat van 

aanwonenden beperkt, denk aan grotere manifestaties in en nabij het Dorpshuis. 
 

En zo zijn er nog een groot aantal, in dit geval, nadelen te benoemen.     

 

 

 

 

Concentratie op sportpark de Bouwte biedt allerlei (synergie)voordelen. Naast veiligheid 

(voldoende parkeergelegenheid en twee (fiets)paden die een veilige toegang geven) geeft dit terrein 
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voldoende speelmogelijkheden voor kinderen en ontvangt men les in een zeer rustige omgeving 

midden in het groene hart van Meeden. Wij zijn geen specialisten maar het onderwijs zal meer 

(pedagogische) voordelen kunnen aangeven van zo’n locatie. 

 

Daarnaast speelt de duurzaamheid een rol. School, v.v. Meeden en zwembad de Kolck kunnen 

maximaal profiteren van de te nemen energiemaatregelen bij nieuwbouw. Overdag de voordelen 

voor de school, ’s avonds en in het weekend voor de v.v. Meeden en in het zwemseizoen lagere 

kosten voor zwembad De Kolck.  

 

De v.v. Meeden wil graag in gesprek over vergader- en de horeca-mogelijkheden in een mogelijk de 

realiseren MFC op of nabij sportpark de Bouwte, waardoor de exploitatielasten naar beneden 

kunnen. De huidige vrij nieuwe kleedkamers kunnen worden opgenomen in het plan en zorgt voor 

lagere lasten. 

 

Wij hebben onze gedachten bij meerdere inwoners en organisaties gepolst en zonder uitzondering 

vinden ze het de moeite waard om in ieder geval bij de verdere planvorming, als er sprake is van 

nieuwbouw van een MFC, de mogelijkheden te onderzoeken. Wij denken dat de leefbaarheid door 

centralisatie en concentratie alleen maar zal toenemen en ook de beheersbaarheid met vrijwilligers 

etc.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens bestuur vv Meeden 
 
Bert Kaman 
secretaris 
 
 


