
 

Open brief 
 

DOS kiest positie in scholendiscussie Berg aan de Maas en Urmond. 

  
Afgelopen weken hebben we via berichten en reacties in de media en van inwoners 
van Berg aan de Maas begrepen dat nogal wat commotie is ontstaan over een 

mogelijke sluiting van de school in Berg aan de Maas. 
  
Een actiegroep vanuit DOP Berg aan de Maas heeft met betrekking tot de school in 

Berg aan de Maas een bijeenkomst georganiseerd. 
Wij juichen het toe dat betrokken burgers zich inzetten voor de leefbaarheid in hun 
kern. Dit sluit naadloos aan bij het gedachtengoed DOS. 

  
De sluiting van de school in Berg aan de Maas is absoluut nog geen gelopen 
zaak. Hierover is door de politiek en door het gemeentebestuur, maar ook 

door het schoolbestuur nog geen enkel besluit genomen! 
  
Recentelijk is in een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad een eerste 

contour gegeven van een onderzoek dat op dit moment wordt gedaan naar de 
toekomstige huisvesting van de scholen in Berg en Urmond. Het onderzoek wordt in 
opdracht van de gemeente uitgevoerd en daarbij worden alle belanghebbenden 

(ouderraad, DOP, Kindante, Gemeente) betrokken.  
 
Kindante bepaalt of een school gaat sluiten of niet. De gemeente is verantwoordelijk 

voor de huisvesting van het onderwijs. Het onderzoek is bedoeld om een aantal 
scenario’s uit te werken om van daaruit een goede keuze te kunnen maken hoe deze 
huisvesting in de toekomst gaat uitzien. En een van die scenario’s is inderdaad de 

bouw van een nieuwe school voor Urmond en Berg samen.  
  
Op basis van de presentatie van de eerste resultaten zijn wij echter als DOS tot de 

conclusie gekomen dat er op dit moment voldoende basis is om als politieke partij 
een standpunt in te nemen. Wij vinden dat belangrijk omdat wij ook helderheid 

willen geven aan de inwoners van Berg en Urmond wat u van ons als grootste partij 
in de gemeenteraad kunt verwachten, nu en in de toekomst.  
  

Uit de voorlopige resultaten van het onderzoek trekken wij de conclusie 
dat het prima mogelijk is om in de toekomst goed en vernieuwend 
onderwijs aan te bieden in Berg aan de Maas en in Urmond. Bovendien is 

er voor het behoud van beide scholen in Berg aan de Maas en in Urmond 
voldoende draagvlak onder onze inwoners en onder de ouders. En 

tenslotte is het ook nog goedkoper om beide schoolgebouwen in stand te 
houden dan het bouwen van een nieuwe unilocatie. 
 

Kortom, DOS gaat voor een school in Berg en een school in Urmond! 
DOS kiest niet voor een unilocatie! 
  
Het kernenbeleid is al meer dan 20 jaar een van de belangrijkste uitgangspunten van 
DOS. Dat betekent dat in iedere kern of dorp een aantal basisvoorzieningen 

aanwezig moeten zijn, zoals een sociale ontmoetingsplek en een school. 

 



De  discussie over de school in Berg laat eens te meer zien dat dit standpunt nog 

steeds actueel is en ook breed binnen de samenleving wordt gedragen. Wij zien dan 
ook geen reden om dit standpunt te wijzigen.  
  

Van DOS kunt u dus verwachten dat wij voorstellen die tegen dit principe ingaan niet 
zullen steunen, nu niet en in de toekomst niet.  
 

Wat DOS betreft blijft de school in Berg aan de Maas dan ook open. 
   

Het leek ons goed om u hiervan in kennis te stellen zodat u weet wat u van ons kunt 
verwachten. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
De fractie en de leden van DOS, 

Namens dezen, 
 
 

 
 
Peter Claessen, fractievoorzitter 

 
 
  
 


