
Door de gemeente Goeree-Overflakkee is in april 2019 besloten om te investeren in
schoolgebouwen die om verschillende redenen toe zijn aan vernieuwing. Het streven is om
de uitvoering van dit meerjaren plan per dorpskern te combineren met andere gebouwen in
de omgeving die toe zijn aan vernieuwing. De leefbaarheid in de dorpen wordt daarmee
behouden en/of vergroot. Een mooi voorbeeld hiervan is het Multifunctioneel Centrum in
Ooltgensplaat (bouwjaar 2012) waar een school, wijkgebouw, kinderopvang,
peuterspeelzaal en een gymzaal zijn te vinden.

Alle betrokkenen van de school De Westhoek zijn blij dat er een nieuw gebouw komt. Ook
het idee om de school te integreren in een complex met andere functies, om  zo een
bijdrage te leveren aan het in stand houden van het voorzieningenniveau in Ouddorp wordt
positief ontvangen. De voorwaarde die de  school daaraan verbonden heeft, is  dat dit niet
ten koste gaat van de onderwijsfuncties. Ook vindt de school het ontzettend belangrijk dat er
een groene, ruime buitenruimte komt voor het spelen van kinderen van alle leeftijden.

Op 20 februari 2020 is in Dorpstienden een bijeenkomst georganiseerd, waar betrokken
partijen en gebruikers van de verschillende gebouwen in het centrum bij elkaar kwamen om
te bespreken waar het nieuwe onderkomen geplaatst zou kunnen worden. Er zijn die avond
vier scenario’s besproken die vervolgens door de gemeente zijn beoordeeld op allerlei
criteria (onder andere financiën en ruimtelijke haalbaarheid).  Vooral ruimtelijk inpassing en
haalbaarheid van het Multifunctionele gebouw, is in de dorpskern Ouddorp een uitdaging.

Wat is het plan?
De school De Westhoek wil graag, in samenwerking met de voorschoolse voorzieningen van
Peutereiland en Kibeo, een Integraal Kindcentrum (IKC) ontwikkelen. Dit is een centrum
waar kinderopvang en onderwijs met eventueel andere betrokken partijen samenkomen.
Deze partijen vinden dat er een integraal aanbod van spelen, leren en ontmoeten geboden
moet worden.

Dit houdt in dat er een goede doorgaande lijn is tussen de 0-4 jarigen opvang, de
onderwijstak en de buitenschoolse opvang waarbij de opvang 52 weken per jaar open is.
Voor ouders en kinderen een pleisterplaats waar je veilig en vertrouwd opgroeit en waar een
goede basis gelegd wordt voor het leven.



Waar komt het gebouw?
Dorpstienden-Noord.
Dit is het voorkeursscenario van alle partijen waarbij een nieuwe accommodatie met een
integratie en samenwerking met verenigingsgebouw Dorpstienden in een
haalbaarheidsstudie aankomende periode zal worden uitgewerkt. De verwachting is dat half
2021 deze studie zal zijn afgerond. Uiteraard zal school en voorschoolse voorzieningen ook
hun wensen kenbaar maken in de haalbaarheid.

Hoe gaat het gebouw er uit zien?
Dat willen we ook weten!
De komende tijd zal een architect op basis van wensen en eisen van de verschillende
partijen een ontwerp gaan maken van het complex. Doel is dat zo slim mogelijk met de
beschikbare ruimte wordt omgegaan.
Het gebouw krijgt wat wat de deelnemende partijen betreft een transparante uitstraling waar
deuren/muren de communicatie tussen leeftijdsgroepen niet hindert, maar stimuleert. We
gaan voor een uitstraling die past bij onze omgeving, met gebruik van natuurlijke materialen,
duurzame energiebronnen en veel buitenruimte voor kinderen.

Planning
In de Businesscase voor de nieuwbouw van de school wordt wel een einddatum genoemd.
Gestreefd wordt naar een ingebruikname in januari 2024. Tijdens de haalbaarheidsstudie zal
meer duidelijk worden over de planning.
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