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Inleiding 
Tijdens de eerste bijeenkomst van de Raadsbegeleidingsgroep Duurzame Accommodaties (RDA) op 8 april 2021 is, op 
voorstel van Jack Renet (SPA), door haar leden te kennen gegeven de situatie van het gemeenschapshuis 
Het Klaverblad in Einighausen ter plaatse te willen bekijken om een goede afgewogen besluit te kunnen nemen. 
De verantwoordelijke wethouder nodigde de RDA uit om op vrijdag 21 mei 2021 ter plekke de situatie te bekijken en 
te bespreken. 
Hij gaf daarbij aan dat in het cluster Einighausen-Guttecoven-Limbricht de ontwikkeling speelt van het omvormen 
van twee gemeenschapshuizen (Einighausen en Guttecoven) tot ontmoetingsplekken en dat zich in Einighausen de 
situatie voordoet dat de school twee extra lokalen nodig heeft.  
Dit gekoppeld aan het gemeentelijk voornemen om van het gemeenschapshuis – dat zich in hetzelfde gebouw 
bevindt en daarmee multifunctioneel gebruik van ruimtes mogelijk maakt – een ontmoetingsplek te maken, heeft 
geleid tot nader overleg tussen het schoolbestuur en het stichtingsbestuur van het gemeenschapshuis over de 
bouwplannen.  
 
Bij deze bijeenkomst op 21 mei waren naast de wethouder vergezeld van enkele ambtenaren vier leden van de RDA 
(Jansen [GroenLinks], Hensen [CDA], Kamps [50plus] en Renet[SPA]) alsmede het bestuur van de Stichting ’t 
Klaverblad en vertegenwoordigers van fanfare Concordia, de school De Leeuwerik en stichting Triade aanwezig. 
 
Tijdens deze bijeenkomst bleek dat er drie plannen waren ontwikkeld namelijk 

a) Plan-A waarover na bijna een jaar overleg overeenstemming was bereikt tussen alle partijen. 
b) Plan-B dat door de wethouder werd aangereikt waarvan het bestuur van de stichting ’t Klaverblad en de 

fanfare beargumenteerd aangaven dat dit onaanvaardbaar was vanwege praktische bezwaren. 
c) Plan-C door VKKL op verzoek van de gemeente opgesteld dat echter door de wethouder terzijde werd 

geschoven en niet in bespreking werd gebracht ondanks dat daarom werd gevraagd. 
 
De wethouder gaf desgevraagd aan dat Plan-B ongeveer € 85000 goedkoper is dan Plan-A en dat daarom zijn 
voorstel is om Plan-B uit te voeren. Plan-C betreft een tijdelijke oplossing en is volgens hem dus niet aanvaardbaar. 
 
Na het uitwisselen van argumenten en het discussiëren daarover bleek er geen zicht op consensus te zijn en werd 
geconcludeerd dat de RDA en de raad zich erover zouden moeten buigen.  
Daarbij gaf de wethouder aan dat de aanwezige RDA-leden hun collegae raadsleden zouden informeren. 
Deze uitnodiging om collegae raadsleden te informeren wordt met dit memo ingevuld. 
 
Aangezien het hierbij gaat om tegengestelde belangen waarbij de gekozen oplossing klaarblijkelijk van groot belang 
is voor de gemeenschap vond verdieping in de achtergronden van het probleem plaats. 
Uitgangspunt daarbij vormt dat het gemeentebestuur duurzame accommodaties wil, zowel qua energieverbruik als 
qua omvang en bezetting. Daarbij staat centraal dat toekomstige leegstand vermeden moet worden. 
 
Het gebouw werd uitdrukkelijk ontworpen en in 2009 gebouwd voor multifunctioneel gebruik. Het aantal leslokalen 
voor de school De Leeuwerik werd daarbij gereduceerd van twaalf naar tien i.v.m. de demografische ontwikkeling. 
In 2015 volgde, tegen de zin van de gebruikers, afbraak van het gemeenschapshuis in het centrum van Einighausen. 
Na een verbouwing werden de verenigingen gehuisvest op de bovenverdieping van het huidige gebouw. 
 
Nu blijkt dat het leerlingenaantal van de school, tegen de vergrijzing en de krimp van het aantal inwoners van de 
gemeente en de beide kerkdorpen in, zodanig groeit dat de school behoefte heeft aan twee extra leslokalen. 
Dit is hoogst opmerkelijk voor een als voorziening voor de kerkdorpen Einighausen en Guttecoven bedoelde school. 
 
Op een vraag aan de schoolleiding of de school weer om uitbreiding zou vragen indien er zich nog meer leerlingen 
zouden aanmelden werd geantwoord dat er dan een leerlingenstop zou worden gehanteerd. 
Bij meerdere aanwezigen riep dat meteen de vraag op waarom die leerlingenstop dan niet nu al wordt gehanteerd.  
 
Ook voor een school geldt dat deze op een duurzame wijze deel behoort uit te maken van de samenleving en dat de 
accommodatie waarin deze gehuisvest wordt dat dus ook behoort te zijn, dus ook qua omvang op langere termijn. 
Daarom werd uitvoerig gekeken naar de noodzaak tot structurele uitbreiding van het aantal leslokalen. 
Daartoe werd de ontwikkeling van het primaire onderwijs in Sittard-Geleen, de school De Leeuwerik in het bijzonder,  
vanaf 1998 in kaart gebracht. Ontwikkelingen in Lindenheuvel werden daarbij betrokken. Ook de demografische 
ontwikkeling in Sittard-Geleen, Einighausen en Guttecoven in het bijzonder, werd daarvoor in beeld gebracht.  



Samenvatting  
Het werkbezoek van de Raadsbegeleidingsgroep Duurzame Accommodaties (RDA) aan gemeenschapshuis ’t 
Klaverblad in Einighausen bracht op 21 mei 2021 aan het licht dat er groot verschil van inzicht is tussen de 
wethouder en gebruikers van het gemeenschapshuis. 
 
De school De Leeuwerik heeft behoefte aan twee extra leslokalen vanwege een toename van het leerlingenaantal. 
Verenigingen geven aan dat het door de wethouder als ‘definitief’ gebrachte voorstel (plan-B) hun voor grote, deels 
onoverkomelijke, problemen stelt en daarom onaanvaardbaar is. 
De verenigingen wijzen daarbij naar het via overleg tot stand gekomen plan-A waarin alle gebruikers van het gebouw 
zich kunnen vinden. Ook het Plan-C van de VKKL, dat Plan-B afwijst, wordt door hun als een goed alternatief gezien. 
 
Het door SPA uitgevoerde onderzoek over de ontwikkeling van het primaire onderwijs en de demografische 
ontwikkeling in Sittard-Geleen heeft aangetoond dat 

a) Het aantal inwoners alsmede het aantal kinderen van 4 tot 12 jaar van Einighausen en Guttecoven sinds 
1998 en ook sinds de bouw van de accommodatie zodanig flink is afgenomen dat de school meer dan 
voldoende leslokalen ter beschikking heeft en in de toekomst zal hebben om alle kinderen uit beide 
kerkdorpen les te kunnen geven. 

b) Het aantal kinderen in de nabij gelegen kernen en wijken zodanig gedaald is dat de daar gelegen scholen 
gemakkelijk kunnen voorzien in gelijksoortig onderwijs en er geen noodzaak is om elders naar school te gaan. 

c) De school De Leeuwerik blijkt sinds 2015 gemiddeld ‘nationaal gemiddeld’ te scoren bij de Cito-eindtoets 
terwijl er meerdere scholen in de nabijheid zijn die ‘nationaal hoog tot zeer hoog’ scoren. 

d) Het leerlingenaantal van de school De Leeuwerik groeide vanaf 2012 hoofdzakelijk vanwege de toename van 
het aantal leerlingen uit Lindenheuvel en De Haese/Dassenkuil terwijl ook het aantal kinderen van elders 
verdrievoudigde. 

e) Een verdere afname van het aantal schoolgaande kinderen in Sittard-Geleen en ook in Einighausen, 
Guttecoven en Lindenheuvel zal de komende jaren plaatsvinden waardoor een afname van het aantal 
leerlingen op de school De Leeuwerik zeker niet valt uit te sluiten. 

 
SPA is van mening dat structurele uitbreiding van het aantal leslokalen (op zijn minst) onverstandig is en dat het 
verslechteren van de maatschappelijke gebruiksmogelijkheden van ’t Klaverblad onaanvaardbaar is mede omdat 
meerdere lokaliteiten in Einighausen recentelijk verdwenen zijn en de huidige omvang van de voor het 
gemeenschapshuis ter beschikking staande ruimten de groei van enkele verenigingen reeds beperkt. 



Primair onderwijs in Sittard-Geleen 
Onderstaand overzicht van het aantal leerlingen per school over de periode 1998 tot en met 2020 werd gemaakt op 
basis van data beschikbaar via DUO. Van Loedoes werden gegevens van voor 2012 uit jaarverslagen verkregen maar 
er werden geen data gevonden van voor 2006 waardoor het totaal aantal leerlingen in Sittard-Geleen in voorgaande 
jaren hoger zal zijn dan uit de tabel blijkt. 
Landelijk worden leerlingenaantallen per 1 oktober van enig jaar geregistreerd. 
 

 
 
Opvallend is dat het aantal leerlingen in Sittard sinds 1998 met 18%, in Geleen met 37% en in de kleine kernen met 
31% gedaald is. In Sittard-Geleen is het leerlingenaantal sinds 1998 daardoor met 28% afgenomen. 
Gemeten vanaf 2009, het jaar dat De Leeuwerik de nieuwe locatie betrok, is het leerlingenaantal met 19% gedaald. 
Het is daarom begrijpelijk dat meerdere scholen fuseerden en dat enkele scholen ophielden te bestaan. 
 

 

https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/po/


Bovenstaand overzicht toont de ontwikkeling van de leerlingenaantallen rekening houdend met fusies en sluitingen. 
De Driesprong en Sterrenrijk kregen hierbij ieder de helft van de leerlingen van De Drossaert toegerekend aangezien 
deze na sluiting van die school het volgende schooljaar ongeveer gelijk groeiden. 
De opgeheven Sint Petrusschool en De Regenboog werden aan KC Sittard en De Reuzepas toegerekend. 
 
Nevenstaande grafiek toont dat de 
ontwikkeling van het leerlingenaantal van 
De Leeuwerik de laatste jaren tegengesteld 
is aan de trend die zowel voor de gemeente 
als geheel als voor Sittard, Geleen en de 
kleine kernen neerwaarts was. 
 
Onderzocht moet daarom worden wat de 
reden voor dit afwijkende verloop van de 
ontwikkeling is en of deze structureel is. 
 
Derhalve werd gekeken naar de 
ontwikkeling van de bevolking van de 
kerkdorpen Guttecoven en Einighausen 
aangezien de school De Leeuwerik voor 
deze dorpen gebouwd werd. 
 
Voor bevolkingsdata werd daarbij gebruik gemaakt van de kerncijfers wijken en buurten van het CBS. 
Deze data betreffen het aantal inwoners per 1 januari van enig jaar. 
 
Landelijk hebben basisscholen in het schooljaar 2020-2021 gemiddeld 215 leerlingen. Van 1998 tot 2019 fluctueerde 
de school De Leeuwerik tussen 194 en 231 leerlingen, steeds minder dan één groep verschil. 
Pas vanaf 2018 is er een flinke stijging te zien. Hoe structureel is deze en is deze wenselijk voor de gemeenschap? 
 
In de Eindrapportage Ontwikkeling regionale visie onderwijskaart PO ZuidLimburg (B&T 2017) werd voor de scholen 
van Triade en van Kindante in de Westelijke Mijnstreek in 2017 voorspeld dat de leerlingenaantallen na 2020 
ongeveer gelijk zouden blijven. Kindante gaat echter uit van daling. 
 
Het leerlingenaantal 
van Triade daalde de 
afgelopen vier jaren 
met ruim 100 maar 
komt anno 2020 
ongeveer overeen 
met boven 
aangehaalde 
prognose uit 2017. 
 
 
In het jaarverslag 2019 meldt Kindante (voor de Westelijke Mijnstreek): 
‘Ook in de volgende jaren verwacht Kindante een krimp in het aantal leerlingen. 
Het leerlingenaantal in het speciaal (basis) onderwijs en (voortgezet) speciaal 
onderwijs zal naar verwachting stabiliseren.’ 
 
M.a.w. Kindante verwacht een significante verdere afname van het aantal 
leerlingen in de Westelijke Mijnstreek (en ook in Sittard-Geleen). 
 
 
 
 
 
 

https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84799NED?q=bevolking
https://www.swvpowestelijkemijnstreek.nl/bestanden/2987/Ontwikkeling-visie-regionale-onderwijskaart-PO-Zuid-Limburg-%28eindrapportage%29-%28002%29.pdf
https://www.kindante.nl/bestanden/1075/I101B-2019-83280-Kindante---Jaarrekening-2019-inclusief-controleverklaring-was-getekend-gewaarmerkt.pdf


DUO verwacht voor de periode 2021 tot 2036 
dat in Sittard-Geleen het aantal leerlingen in 
het BO en SBO, dus exclusief het (V)SO, tot 
2026 zal afnemen van 6059 tot 5700 en daarna 
zal stijgen tot 5877 in 2036. 
De veel gebruikte Progneff (2019) prognose 
voorspelt in die periode een continue daling 
van het aantal inwoners. 
 
Alles bij elkaar zijn er aanwijzingen dat het 
aanbod van basisonderwijs in Sittard-Geleen 
meer dan toereikend is en uitbreiding van een 
school ten koste zal gaan van andere scholen. 

 
Het aantal inwoners van Einighausen en Guttecoven is van 2001 t/m 2020 van 2765 tot 2495 gedaald, een verschil 
van 270 personen zijnde 10%. Het aantal inwoners in Sittard-Geleen daalde met 5506 zijnde 5,6% 
Het aantal schoolgaande kinderen is in Sittard-Geleen in die tijd echter met 2508 gedaald, circa 27,5%.  
De afname vlakt sinds 2015 iets af maar is toch nog circa 90 per jaar, dat zijn vier groepen! 
Dat heeft natuurlijk consequenties voor de bezetting en het bestaansrecht van scholen. 
Deze eeuw zijn daarom ook veel scholen gesloten en/of gefuseerd, het zal lastig zijn om daaraan ook in de toekomst 
te ontkomen gezien de demografische prognoses. In dat licht bezien is het vreemd dat een school wil uitbreiden. 

https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/po/leerlingen-po/bo-sbo/prog-7.jsp
https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/po/leerlingen-po/bo-sbo/prog-7.jsp


Basisschool De Leeuwerik 
Basisschool De Leeuwerik was tot 2009 gevestigd in het centrum van Einighausen. 
In 2009 betrok men de nieuw gebouwde multifunctionele accommodatie net buiten Einighausen. 
 
Het ‘Strategisch Huisvestingsplan 2008 – 2020 onderwijs en kindfuncties Sittard-Geleen’ vermeldt 

 

 
Niet alleen werd het voedingsgebied duidelijk afgebakend maar ook werd er terdege rekening gehouden met de 
gevolgen die de krimp en vergrijzing voor de leerlingenaantallen zou hebben voor de beide scholen in dit gebied. 
Uitgaande van 25 leerlingen per groep zouden drie leslokalen verdwijnen. 
In praktijk bleek dat er in 2015 één lokaal minder leeg viel vanwege krimp.  
Na het dieptepunt in 2013 (195 leerlingen) heeft de schoolleiding ongetwijfeld een actieplan opgezet gericht op 
marketing van de school. Dat bleek, mogelijk mede vanwege de nieuwe huisvesting, succesvol. 
Vanaf 2018 heeft men echter de beperkingen die de locatie (onderdeel van een MFA) en de functie van deze school 
in de samenleving heeft (een bepaald voedingsgebied bedienen) uit het oog verloren. 
De opmerking door de schoolleiding tijdens het werkbezoek van de RDA op 21 mei dat de school een leerlingenstop 
zal instellen indien zich nog meer kinderen aanmelden na realisatie van de uitbreiding geeft aan dat men niet als doel 
heeft om te blijven groeien. Dan rijst de vraag waarom die leerlingenstop niet wordt ingesteld op een moment dat de 
school een aantal leerlingen heeft overeenkomend met de geplande capaciteit van de accommodatie, mede gezien 
de te voorziene afname van het leerlingenaantal in de toekomst vanwege verdere daling van het inwonertal. 

 
Uit bovenstaande tabel en onderstaande grafiek blijkt dat in 2014 het aantal leerlingen voor het eerst lager was dan 
het aantal naar een basisschool gaande kinderen van Guttecoven en Einighausen samen. 

https://docplayer.nl/29435434-Ro-groep-strategisch-huisvestingsplan-onderwijs-en-kindfuncties-sittard-geleen-april-2008.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanaf 2008 tot 2015 bleef het aantal leerlingen vrijwel gelijk ondanks dat in Guttecoven en Einighausen ongeveer 
25% minder kinderen waren dan in 2008. Na 2015 bleef het aantal schoolgaande kinderen vrijwel gelijk. 
Vanaf 2013 groeide de school waarbij deze versnelde vanaf 2018. 

 
De groei van het aantal leerlingen vond vooral bij de in 2014 en 2015 schoolgaanden plaats (9 en 10 jarigen in 2020). 
Vergelijken we de aantallen van de 4-jarigen van 2013 t/m 2020 met de aantallen van hun groepen in 2020 dan is de 
groei 0 + 7 + 7 + 4 + 1 + 3 + 1 (+ 0) = 23 leerlingen gedurende de tijd dat deze groepen op deze school zijn: één groep. 
Dat is eens te meer een indicatie dat de groei van de school plaatvindt vanwege te grote toestroom van elders. 
Deze toestroom kan ook afnemen waardoor momenteel van een onzekere groei gesproken kan worden. 
 
Tot 2014 fungeerde de school duidelijk als een school voor Guttecoven en Einighausen, 
daarna ook voor anderen. Beleidsmatig is de vraag waardoor dit komt en of dit een 
ontwikkeling die gewenst is en bevorderd moet worden. 
Het betrekken van de nieuwe accommodatie in 2009 zorgde ervoor dat er minder kinderen 
elders naar school gingen dan voorheen. 
 
Bij aanvang van het schooljaar 2020-2021 woonden 71 leerlingen in Einighausen (postcode 
6142) en 66 in Guttecoven (postcode 6143).  
Van de 244 leerlingen woonden er slechts 137 in beide dorpen en dus 107 elders.  
 
Opmerkelijk is dat het aantal kinderen van 2012 t/m 2020 uit Einighausen tussen 68 en 73 
varieerde terwijl het aantal leerlingen uit Guttecoven van 94 tot 66 afnam. 
Het aantal kinderen afkomstig uit Lindenheuvel (postcode 6163) steeg tussen 2012 en 2020 
van 25 naar 59. Ook is er in die periode een toename van 1 tot 15 kinderen afkomstig uit De 
Haese / Dassenkuil terwijl het aantal leerlingen met andere herkomst steeg van 10 naar 33. 
 
Door de jaren heen is bij het begin van het schooljaar vermoedelijk slechts ongeveer 1% van de leerlingen nog elders 
woonachtig en verhuizend. Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat veel mensen die op ruime afstand van de school 
wonen (bijvoorbeeld ‘kenniswerkers’) hun kinderen op De Leeuwerik naar school laten gaan. 
 
Zo’n 40 leerlingen uit beide dorpen gaan in het schooljaar 2020-2021 niet naar De Leeuwerik. 
Van hun gaan er 12 naar De Lemborgh (Limbricht) en 1 naar ’t Heuvelke (Lindenheuvel). 



 
De accommodatie werd in 2009 gebouwd met 10 leslokalen voor de school waarbij werd uitgegaan van 25 leerlingen 
per groep, dus 250 leerlingen. Uitbreiding met twee groepen resulteert dus structureel in 12 * 25 = 300 leerlingen. 
Sinds 2013 tellen groepen in het basisonderwijs landelijk gemiddeld tussen 23 en 24 leerlingen, overeenkomend met 
230 tot 240 leerlingen voor de huidige accommodatie en 276 tot 288 leerlingen na uitbreiding. Is dat echt nodig? 
 
In het jaarverslag 2013 schrijft Triade dat zij nadrukkelijk het multifunctionele van de 
accommodatie als een versterking van de school zien en daarvoor de verenigingen als 
partner en niet als concurrent zien. 
Ook geeft men aan ‘Tevens worden de kindfuncties uitgebreid. We mogen ons dan een 
Integraal Kindcentrum noemen. Een IKC. De bedoeling is dat wij nog nauwer gaan 
samenwerken met de verschillende geledingen die binnen de Leeuwerik gehuisvest zijn. 
Met name de voor- en naschoolse opvang, de Tovertuin, Partners in Welzijn, ’t Soosje, de 
sportstichting, logopedie en plaatselijke sport -en dansverenigingen. Bovendien gaan wij 
eventueel ons partnerschap uitbreiden met ondersteuning van bureau jeugdzorg en 
mogelijke structurele ondersteuning van Centrum voor Jeugd en Gezin. Ouders met 
hulpvragen over opvoeding kunnen hier dan terecht met hun zorgen.’ 
 
Triade besteedde in haar jaarverslagen 
2015 t/m 2019 veel aandacht aan 
problematiek die in Lindenheuvel 
aangaande De Springplank speelde.  
In 2019 fuseerden de scholen De 
Springplank en ’t Heuvelke. 
 
Al in het jaarverslag 2015 constateert 
Triade dat de kindpopulatie verandert. 
 
In het jaarverslag 2018, schreef Triade: 
‘De populatie leerlingen als gevolg van 
krimp zal dalen naar ongeveer 360, 
waarbij de weglek uit de wijk 
aanzienlijk is (iets meer dan 30%).  
Per saldo blijven er op termijn 250 
leerlingen in de wijk. Voor drie 
onderwijslocaties is dat erg weinig.  
Uit het onderzoek van Syntrans naar 
de mogelijkheden om te komen tot 
vermindering van locaties c.q. 
overdracht van locaties naar Kindante 
of Triade is niet alleen gebleken dat 
drie locaties teveel is maar ook dat 
zowel Triade als Kindante separaat 
hun eigen weg zullen gaan.’ 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-zijn-de-groepen-in-het-basisonderwijs-bo-samengesteld#:~:text=De%20overheid%20schrijft%20niet%20voor,gemiddelde%20groepsgrootte%2023%2C3%20leerlingen.


De vraag rijst of en wanneer de verandering van kindpopulatie op De Springplank aanleiding vormde dat kinderen 
vanuit Lindenheuvel naar De Leeuwerik op school gaan en zo ja in hoeverre dit dan structureel voor de toekomst is. 
 
Zelfs 250 tot 360 kinderen vormt voor de twee resterende scholen (‘ Heuvelke en De Duizendpoot) in Lindenheuvel 
geen heel grote bron van leerlingen. Het is niet ondenkbaar is dat er op termijn minder Lindenheuvelse kinderen 
elders naar school gaan, temeer omdat de Cito-eindtoetsscore van ’t Heuvelke al sinds 2015 hoog tot zeer hoog is. 
Per 1 oktober 2018 had De Duizendpoot locatie Lindenheuvel 135 leerlingen en per 1 oktober 2019 had ’t Heuvelke 
219 leerlingen, er is dus voldoende ruimte binnen beide scholen om meer kinderen te ontvangen. 
 
Het gemeentebestuur moet ervoor zorgen dat haar middelen effectief en efficiënt worden ingezet, ook waar het 
gaat om het verzorgen van onderwijs en de daarbij behorende accommodaties. 
 
Het nationaal gemiddelde van de Cito-eindtoets over 
het schooljaar 2018-2019 was 536,1 .  
Met gemiddeld 533 behoorde De Leeuwerik in 2019 tot 
het laagste tertiel van Nederland.  
In de nabije omgeving behoorden ‘t Heuvelke (543) en 
De Lemborgh (542) tot het hoogste tertiel (vanaf 539).  
De hoogte van de Cito-score is daarom geen verklaring 
waarom de school groeit en kan aanleiding vormen om 
kinderen naar een nabij gelegen school te laten gaan. 
 
De eveneens onder Triade vallende school ’t Heuvelke kreeg in 2020 in een 
onderzoek van alle basisscholen van Nederland over 2017,2018 en 2019 
door RTLnieuws, gebaseerd op de methodiek van een onderzoek van het 
CPB uit 2019, een score van 9,6 en was daarmee met afstand (0,3 punt) de 
beste basisschool van Nederland! 
 
Triade heeft als organisatie daarom kwalitatief goede mogelijkheden te 
bieden om een te hoge toestroom bij een bepaalde school, zoals nu bij De 
Leeuwerik, binnen een van haar scholen in de buurt op te vangen.  
Er is dus geen kwalitatieve reden waarom veel leerlingen uit Lindenheuvel 
naar De Leeuwerik op school gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vragen die gesteld moeten worden zijn 

1) Is het duurzaam beleid wanneer een school die gebouwd werd om twee dorpen te voorzien gaat uitbreiden 
gebaseerd op toestroom van elders terwijl het aantal schoolgaande kinderen in die dorpen met een derde is 
afgenomen en het aantal schoolgaande kinderen in de gehele gemeente gedaald is en nog dalende is? 

2) Is het wenselijk en verstandig dat een school gaat bijbouwen vanwege externe toestroom terwijl scholen in 
de omgeving voldoende plek hebben en met een dalend aantal leerlingen geconfronteerd worden waardoor 
deze zelfs in hun existensie bedreigd kunnen worden? 

3) Is het beleidsmatig acceptabel dat betere marketing ervoor kan zorgen dat de ene school mag bijbouwen 
met als gevolg dat een andere school op termijn moet sluiten? 

4) Is het beleid dat De Leeuwerik uitgroeit tot een grotere school? Zo ja, waarom, wanneer en door wie is dat 
beleid vastgesteld en wat zijn de consequenties? 

5) Is het inzetten van financiële middelen door de gemeente effectief en efficiënt on deze situatie waarin 
demografische ontwikkelingen voorzien zijn die mogelijk al binnen enkele jaren zorgen voor dermate 
teruggang van het leerlingenaantal dat de verbouwing onnodig blijkt? 

 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5034666/eindtoets-rtl-berekening-verantwoording
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5034666/eindtoets-rtl-berekening-verantwoording
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Notitie-19feb2019-Verschillen-in-leerresultaten-tussen-basisscholen.pdf
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Notitie-19feb2019-Verschillen-in-leerresultaten-tussen-basisscholen.pdf


Guttecoven en Einighausen 
De kerkdorpen Guttecoven en Einighausen zijn ongeveer van dezelfde omvang en worden gekenmerkt door een 
sterk ontwikkeld verenigingsleven in een vergrijzende en qua omvang dalende samenleving. 

 
De rode lijn in bovenstaande grafiek geeft de ontwikkeling van het totaal aantal inwoners van Guttecoven en 
Einighausen weer (rechter as). De overige lijnen betreffen verschillende leeftijdsgroepen (linker as). 
Duidelijk is dat de afname onder de bevolking van 25-44 jaar het grootst is en dat er toename is van 65 jaar en ouder. 
De gestage afname van het aantal kinderen van 0 tot 14 jaar is een te verwachten gevolg hiervan. 

 
De verschuiving van de brede piek van 20-70 jaar vanaf 2001 tot 2020 in combinatie met de lagere percentages van 
jongere inwoners maakt duidelijk dat de vergrijzing nog jaren zal doorzetten en dat verdere afname van de bevolking 
en het aantal kinderen verwacht mag worden tenzij er instroom van nieuwe, jongere, bewoners plaatsvindt. 
Opvallend is de dip tussen de groep 15-20 jaar en de groep 30-35 jaar die wijst op een verdere daling van het aantal 
leerlingen voor het basisonderwijs gedurende de komende vijftien jaar. 
 
In de clusteranalyse van de Toekomstvisie 
Duurzame Accommodaties (2016) worden 
de demografische vooruitzichten voor de 
cluster Einighausen-Guttecoven-Limbricht 
gekwantificieerd. 
Deze ontwikkelingen zullen bepalend zijn 
voor welke voorzieningen de dorpen nodig 
hebben. Verwacht mag worden dat de 
ouderenvereniging het minste last van terugloop van het ledental zal ondervinden en wellicht zal groeien.  
De fanfare en andere verenigingen zullen moeite hebben om voldoende jeugdige aanwas te vinden maar kunnen 
wellicht wel profiteren van belangstelling van ouderen. Vergrijzing van verenigingen mag worden verwacht. 
Eenzaamheid onder ouderen, o.a. als gevolg van verlies van de partner, kan een toenemend probleem vormen. 
 
In relatie tot uitbreiding van de school roepen bovenstaande constateringen vragen op 

1) Is het gezien de te verwachten daling van het aantal kinderen zinvol om de school uit te breiden? 
2) Is er gezien het dalende aantal inwoners van Sittard-Geleen reëel om te veronderstellen dat de bevolking van 

Guttecoven en Einighausen de komende jaren aanzienlijk zal verjongen?  
3) Is het verstandig om maatschappelijke mogelijkheden te beperken voor verenigingen ten faveure van 

uitbreiding van de school gezien de voortzettende vergrijzing in plaats van juist voor participatie te gaan? 

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=d0b2fad0-c481-4d4a-9761-53cb6fccbf6c
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Dat er vervangende nieuwbouw voor basschool De 
Leeuwerik zou moeten komen werd vanaf de 
eeuwwisseling breed gedragen in Einighausen en 
Guttecoven. 
 
Daarbij werd al snel ingezet op een MFA waarbinnen 
ook plaats was voor andere activiteiten waarbij de 
gymzaal duidelijk vanaf het begin bestemd was voor 
gebruik door de gehele gemeenschap. 
 
Ook Triade stond vanaf het begin achter de plannen. 
 
In het raadsbesluit van 22 september 2005 inzake 
vervangende nieuwbouw basisschool De Leeuwerik 
staat dat het nieuwe gebouw naast de school 
meerdere maatschappelijke functies zal herbergen. 
 
Het jaarverslag 2014 van Triade bevat: 
‘De multifunctionele voorziening in Einighausen moet worden verplaatst vanwege sluiting van de bestaande 
voorziening. Basisschool de Leeuwerik wordt de nieuwe locatie. Hiertoe heeft een grootschalige verbouwing 
plaatsgevonden. De kindfuncties zijn van de eerste verdieping naar de begane grond verplaatst. Daarmee zijn ze 
ondergebracht bij de onderbouw van de school. In het kader van de ontwikkeling van het integraal kindcentrum (IKC) 
De Leeuwerik biedt dit veel voordelen. Voor de multifunctionele voorziening zijn de voormalige ruimten van de PSZ en 
het KDV geschikt gemaakt. Naar verwachting zullen de verenigingen de ruimte begin 2015 betrekken.’ en 
‘Het afgelopen jaar heeft geheel in het teken gestaan van het inrichten van een integraal kindcentrum en een 
multifunctionele voorziening voor het dorp Einighausen. Volgend jaar zal deze Multifunctionele accommodatie (MFA) 
officieel worden geopend. Samen met de PIW groep hebben we vorm gegeven aan deze ontwikkeling binnen de 
Leeuwerik. De kindervleugel voor kinderen van 0-4 jaar heeft vorm gekregen op de benedenverdieping. Hierin zijn 
gehuisvest; de peuterspeelzaal, de voor- en naschoolse opvang en het kinderdagverblijf. De groepen drie, vier en vijf 
hebben hierdoor een andere plek gekregen binnen onze school. Ook op het gebied van ICT hebben we een aanpassing 
gedaan. We hebben twee computereilanden gerealiseerd, waardoor intensiever gebruik gemaakt kan worden van 
onze apparatuur. Externen, zoals Ecsplore en het centrum voor jeugd en gezin, participeren al mee binnen de school. 
In de komende jaren zullen in het IKC en de MFA steeds meer voorzieningen worden ondergebracht. Na een goede 
aftrap in november voor de IKC’s binnen Triade, te weten Bs Reuzepas en Bs de Leeuwerik, zijn we voortvarend aan de 
slag gegaan met de samenwerking. Een gezamenlijke studiedag voor alle geledingen binnen het IKC, geeft richting 
aan onze ontwikkeling. De speerpunten met betrekking tot pedagogisch en didactisch klimaat en de organisatorische 
ontwikkelingen zijn weggezet in prioriteit. De basisschool zal hierin leidend zijn. Wat betreft de gemeenschappelijke 
voorziening binnen de school geldt dat deze verbouwing ook is afgerond. De ingebruikname zal in de maanden 
februari 2015 van start gaan. De verenigingen uit Einighausen zullen samen met de school hiervan in onderling 
overleg gebruik gaan maken.’ 
 
Ook de jaarverslagen van de daaropvolgende jaren maken geen melding van capaciteitsproblemen of dat Triade de 
multifunctionele invulling van de accommodatie als een probleem ervaart. 
 
Op 21 april 2016 werd de Toekomstvisie duurzame accommodaties vastgesteld. Daarin staat ‘Voor primaire 
onderwijsvoorzieningen, de bijbehorende kinderopvang en gymzaal is de clustering in Guttecoven en Einighausen al 
ingezet door de nieuwbouw van de Leeuwerik. Daarnaast is er een basisschool met gymzaal en kinderopvang in de 
grootste kern Limbricht. Gezien het afstandscriterium zullen twee voorzieningen voor primair onderwijs voorlopig in 
gebruik blijven, al zal de demografische krimp wel leiden tot leegstand van schoollokalen.’ 
 
Er is in 2016 dus geen sprake van beleid dat gericht is op uitbreiding van de school De Leeuwerik maar wel het inzicht 
dat krimp op termijn tot leegstand kan leiden. Ook daarna werd geen beleid gericht op uitbreiding gevonden. 
De groei van het aantal leerlingen veroorzaakt sinds 2020 echter een capaciteitsprobleem dat gezien de 
demografische ontwikkelingen, vermoedelijk van tijdelijke aard zal blijken te zijn. Te nemen maatregelen zullen 
daarop moeten aansluiten. 
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Gemeenschapshuis ‘t Klaverblad 
Jarenlang was het gemeenschapshuis ’t Klaverblad gevestigd in de kern van Einighausen. 
Aangezien de gemeente andere plannen met de locatie van het gemeenschapshuis had werd dit gebouw gesloopt en 
moesten de daar gehuisvestte verenigingen elders onderdak vinden. De gemeente wilde dat dit op de 
bovenverdieping van de multifunctionele accommodatie die net buiten de kern van Einighausen ligt gebeurde. 
 
Het artikel van 4 december 2014 op Sittard-Geleen Nieuws Einighausen niet blij met nieuwe locatie 
gemeenschapsvoorziening beschrijft hoe de vestiging op de huidige locatie tot stand kwam: 
‘Naar aanleiding van vragen van Lokaal Belang over de voorgenomen verhuizing van de gemeenschapsvoorziening in 
Einighausen van ’t Klaverblad naar basisschool De Leeuwerik stelt het gemeentebestuur dat dit plan al langere tijd bij 
een vijftiental lokale verenigingen en stichtingen bekend en akkoord bevonden was. 
De beslissing om de nieuwe gemeenschapsvoorziening te realiseren in basisschool De Leeuwerik dateert van juni 
2012. Het initiatief om tot een nieuwe voorziening te komen dateert al van 2006 en is afkomstig van het 
Dorpsplatform Einekoeze, op basis van een bijeenkomst van een tiental verenigingen die daarin aangaven dat zij 
vonden dat het voorzieningenniveau in Einighausen onder de maat was. 
In de periode 2009-2014 heeft een tiental bijeenkomsten plaatsgevonden met de gebruikers en toekomstige 
gebruikers (verenigingen) van het huidige gemeenschapshuis ’t Klaverblad en in 2012 is er een inloopbijeenkomst 
geweest voor de inwoners en alle verenigingen van Einighausen, waar het plan is gepresenteerd. 
Gedurende de planvorming (op 26 april 2011) hebben de gebruikers en potentiële gebruikers van het ’t Klaverblad (15 
verenigingen en stichtingen) een verklaring ondertekend waarin zij aangeven akkoord te zijn met een nieuwe 
gemeenschapsvoorziening in de nieuwe school, op voorwaarde dat aan een aantal gebruikersvoorwaarden wordt 
voldaan. Op 21 maart 2012 is er een intentieverklaring ‘gemeenschapsvoorziening Einighausen’ ondertekend door de 
initiatiefnemer zijnde het Dorpsplatform Einekoeze, de St. Beheercommissie ’t Klaverblad, de voorzitter van het 
College van bestuur van Triade, de toenmalig portefeuillehouder wethouder Berry van Rijswijk en de toenmalig 
stadsdeelbestuurder wethouder Pieter Meekels.  
In 2013 is er een gebruikersgroep geformeerd die met de bouwheer, de stichting Triade, de detailafwerking van de 
nieuwe gemeenschapsvoorziening heeft uitgewerkt. Parallel hieraan zijn er in de periode 2008 – 2014 in het 
parochieblad van Einighausen (‘Loeënde Klokken’) 12 publicaties geplaatst waarin de inwoners van Einighausen zijn 
geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van de nieuwe gemeenschapsvoorziening. Desondanks is er op dit 
moment in Einighausen het nodige gemor over te verplaatsing van de gemeenschapsvoorziening uit het centrum van 
het dorp naar de rand van het dorp te verplaatsen. De ligging aan de rand van het buitengebied is bij nader inzien 
kennelijk toch niet zo gelukkig gekozen. Velen vinden de afstand te groot, zo meldt Lokaal Belang. “Het college houdt 
haar inwoners voor, dat zij zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen. Dit impliceert dan ook, dat het college 
rekening zal moeten houden in haar keuze met de locatie en toegankelijkheid van een gebouw. Lokaal Belang is dan 
ook van mening, dat zowel de locatie als ook de plaats op de bovenverdieping van een school, hiervoor niet geschikt 
zijn.” 
De gemeente geeft nu aan dat de bouw van de nieuwe gemeenschapsvoorziening bijna klaar is en dat deze uitermate 
geschikt is voor ouderen. Volgens de gemeente is de Bond van Ouderen een van de verenigingen die de eerder 
genoemde verklaring (d.d. 26 april 2011) heeft ondertekend. 
Initiatiefgroep Leefbaar Einighausen wil het huidige buurthuis behouden en heeft daarom met een beroep op de Wet 
Openbaarheid van Bestuur een vervolgonderzoek opgevraagd uit 2009 dat de gemeenschapsvoorziening in het dorp 
als onderwerp had. Dat meldt Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad donderdag. Volgens de initiatiefgroep 
hadden alle betrokkenen in 2009 een voorkeur voor de verbouwing van de oude gymzaal naast de kerk tot 
gemeenschapsvoorziening en heeft momenteel een meerderheid van de inwoners van het dorp grote bezwaren tegen 
de nieuwe locatie.’ 
 
Op 25 augustus 2020 schreef het CDA ‘Het recreëren en met name ontmoeten in Einighausen komt de laatste 
maanden echter meer en meer onder druk te staan. Dit als gevolg van de verkoop van een drietal panden aan de 
Heistraat, te weten de voormalige pastorie, café De Buurman en partycentrum Carna. Naar alle waarschijnlijk zal de 
horecabestemming van het café definitief omgezet worden naar een woonbestemming met als gevolg dat 
Einighausen in een tijdsbestek van ruim 10 jaar teruggegaan is van vier naar nog maar één café. … De sinds 2013 
onbewoonde pastorie stond vanaf 2016 wekelijks in het teken van ontmoeten met activiteiten zoals het koffieuurtje 
op zondagochtend, handwerken, kaarten en samen koken en eten. Stichting ZiE! (Zorg In Einighausen) organiseerde 
er sindsdien wekelijks deze activiteiten tot enthousiasme van met name veel ouderen. Deze huiskameractiviteiten zijn 
in de loop der jaren uitgegroeid tot een groot succes … Echter als gevolg van het verkopen van de pastorie dreigen 
deze activiteiten voorgoed uit Einighausen te verdwijnen.’ 
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Los van de activiteiten die nu al in het gemeenschapshuis plaatsvinden geeft dit duidelijk aan hoe belangrijk het is 
dat Einighausen een volwaardig gemeenschapshuis behoudt.  
Zonder dat gaan veel sociale cohesie bevorderende activiteiten verloren omdat er onvoldoende accommodaties 
resteren. Dat zal zeer ten koste gaan van de verenigingen en daarmee van de leefbaarheid van Einighausen en 
Guttecoven. Met het verdwijnen daarvan zal ook de saamhorigheid verdwijnen en zullen het slaapdorpen worden. 
 
Wanneer dit strijdig is met het aangescherpte criterium ‘Voor het beleidsveld “sociale ontmoeting” geldt als basis dat 
in de hernieuwde buurt- en clusterindeling één ontmoetingsplek per kern en één gemeenschapshuis per cluster  
voorkomt (er moet ook nog akkoord worden gegaan met de hernieuwde buurt- en clusterindeling. Deze behelst 
namelijk minder clusters en minder buurten en dus ook minder accommodaties’ dan behoort bekeken te worden hoe 
dit binnen de kaders te realiseren is of anders of dit kader moet worden bijgesteld. Per slot van rekening gaat het in 
de eerste plaats om het welzijn van de inwoners en niet om realisatie van ambtelijke gedachten. 
Een kern is niet het centrum van een cirkel maar een plek waar mensen samen leven. 
 
In de bij de Toekomstvisie Duurzame Accommodaties behorende clusteranalyse staat specifiek voor de cluster 
Einighausen-Guttecoven-Limbricht  ‘Wanneer het wegvallen van een centrale accommodatie ervoor zou zorgen dat 
een dorp zonder accommodatie komt te zitten, moet er gelet worden op een evenwichtige spreiding om zo de 
leefbaarheid in stand te houden. Houd hierbij ook rekening met eventuele particuliere ruimtes (bv café met zaaltje). 
Ieder dorp zou een dergelijke accommodatie ter beschikking moeten hebben.’ Dit lijkt in Einighausen van toepassing. 
 
Opmerkelijk is ook de tekst ‘Op buurtniveau dient er conform de spreidingsmatrix in ieder geval een 
ontmoetingsruimte te zijn voor ouderen, maar dit kan ook in combinatie met een andere functie (bijv. een 
sportkantine, school, parochiezaal of gemeenschapshuis dat in de betreffende buurt ligt, etc.). Eén multifunctioneel 
gemeenschapshuis met grote zaal zou toereikend zijn voor het cluster. Er is echter in elke kern een volwaardige 
voorziening, waar veel verenigingen uit die kern gebruik van maken en bijv. met carnaval hun eigen zittingen houden. 
Op basis van het beleidskader duurzame accommodaties is voor een eigen gemeenschapshuis alleen bestaansrecht 
o.g.v. het draakvlakcriterium bij voldoende gebruik. Mocht in de toekomst bezetting en draagvlak daarvoor 
aanleiding zijn, dan ligt het in de lijn de kleinere kernen Guttecoven en Einighausen te combineren op basis van de 
spreidingsmatrix. MFA de Leeuwerik ligt dan het meest centraal.‘ 
 
Een belangrijk punt waarover de accommodatievisie onvoldoende informatie bevat is dat gelijksoortige 
verenigingen/organisaties gemeentebreed over dezelfde faciliteiten moeten kunnen beschikken tegen dezelfde prijs. 
Indien het wegvallen van subsidie voor bepaalde accommodaties verenigingen/organisaties noodzaakt tot verhoging 
van hun contributie teneinde meer huur te betalen is dat een onacceptabel gevolg van het accommodatiebeleid. 
Het mag niet zo zijn dat door het accommodatiebeleid verenigingen die gehuisvest zijn in gemeenschapshuizen 
bevoordeeld worden t.o.v. verenigingen die elders gevestigd zijn. 
In haar bezwaarschrift van 26 november 2020 inzake het accommodatiebeleid schreef het bestuur van ’t Klaverblad: 
‘Door het wegvallen van de subsidie zal de nu gehanteerde huurprijs voor het gebruik van ’t Klaverblad door 
verenigingen en andere organisaties bij lange na niet voldoende zijn om kostendekkend het gemeenschapshuis te 
exploiteren. Bij gelijkblijvend gebruik zal de huurprijs met minimaal 180% verhoogd moeten worden om te komen tot 
een sluitende exploitatie. Willen we de ruimte hebben om nog enige reserves op te bouwen voor onderhoud en 
vervanging van inventaris dan komen we zelfs uit op een verdrievoudiging van de huidige huurprijs. 
De betreffende gebruikers van ’t Klaverblad zullen echter niet in staat zijn een dergelijke prijsverhoging op te brengen, 
hetgeen zal betekenen dat de verhuur aan de verenigingen zal afnemen en de huurprijs nog verder zal moeten stijgen 
om het gemeenschapshuis rendabel te houden Ook het verlagen van de subsidie zal al snel een behoorlijke invloed 
hebben op de huurprijs en zal daarmee leiden tot vraaguitval van de gebruikers. Naarmate de huurverhoging hoger 
uitvalt zal dit ongetwijfeld verenigingen in financiële problemen kunnen brengen, waardoor deze mogelijk helemaal 
zullen gaan afhaken en zij in hun continuïteit zullen worden bedreigd. 
Op dit moment is de bezettingsgraad van ons gemeenschapshuis zeer hoog; voor de avonduren is er zelfs meer 
belangstelling dan er ruimte beschikbaar is. De vraag naar ruimte is nagenoeg volledig afkomstig van verenigingen en 
organisaties uit de kern Einighausen. Een teken dat ’t Klaverblad een aantrekkelijke plek is voor de bewoners en 
verenigingen uit het dorp. Een statusverandering van gemeenschapshuis naar ontmoetingscentrum betekent in de 
praktijk niet dat er ineens andere of minder activiteiten zullen worden uitgeoefend: verenigingen en andere 
organisaties zullen die activiteiten van voor de statusverandering willen blijven uitoefenen in ’t Klaverblad en de 
kosten zullen voor het gemeenschapshuis door de veranderde status niet afnemen. Minder verhuur bij gelijkblijvende 
kosten zal ook financiële consequenties hebben voor ’t Klaverblad, waarmee we in een negatieve spiraal terecht 
komen die uiteindelijk tot een faillissement kan leiden.’ 
De centrale vraag is of het nieuwe accommodatiebeleid primair gericht is op bezuinigen of op duurzame participatie.  
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Tijdens de bijeenkomst van de RDA-groep op 21 mei werden de opslagruimten getoond. 
De ruimte waar de fanfare Concordia Einighausen haar instrumenten opslaat moet vanwege de verzekering 
afsluitbaar zijn en mag alleen door haar gebruikt worden. Deze ruimte stond barstensvol met smalle doorgangen. 
Meteen duidelijk werd dat de fanfare door de geringe omvang van deze ruimte zeer beperkt wordt om te groeien. 
Aangezien de fanfare een dragende vereniging is voor Einighausen ligt het maatschappelijk voor de hand om te 
kijken naar een vergroting van de ruimte, bijvoorbeeld door de aanpalende berging te benutten. 
Een kleinere, of slechter benutbare, ruimte is voor deze vereniging niet acceptabel. 
Dat juist vanuit deze vereniging grote bezwaren tegen plan-B worden ingebracht is zeer begrijpelijk omdat de 
voorziene ruimte minder benutbaar is en ook verder van de grote zaal verwijderd ligt. 
Belangrijk is dat deze vereniging veel aandacht besteedt aan jeugd. 
Juist de combinatie van de school met de fanfare in deze MFA maakt dat jeugdigen uit Einighausen en Guttecoven op 
een natuurlijke wijze kennismaken met dat soort muziek en de fanfare als zodanig. 
Dat heeft bijvoorbeeld al geleid tot een jeugdfanfare en er is ook een majorettekorps. 
 
De BVO Einighausen (Bond van Ouderen) werd opgericht in 1965. Zij hadden van 2013 tot en met 2019 tussen 163 en 
169 leden maar daalden vanwege Corona in 2020 naar 150 leden. Elk week organiseren zij meerdere activiteiten in ’t 
Klaverblad op reguliere basis maar menigmaal ook incidenteel. 
 
Een andere vereniging die vaak van de MFA gebruik maakt is de Vrouwenbeweging Einighausen 
Deze is opgericht in 1932 als boerinnenvereniging en was daarna o.a. bij Limburgse Vrouwenbond en Zij Aktief 
aangesloten. Vanaf 2005 heeft men eigen statuten. 
Sindsdien heeft men steeds tussen de 70 en 80 leden, momenteel tussen 40 en 90 jaar oud. 
Aan door hun georganiseerde activiteiten nemen zowel jonge als oude mensen deel. 
 
Ook zijn er, al jaren, een aantal kleinere verenigingen actief, waaronder een sambaband genaamd Cabeças de Porco. 
Deze vereniging heeft momenteel leden tussen 48 en 80 jaar hetgeen meteen de potentie aangeeft die de vergrijzing 
met zich meebrengt. 
 
Het kerkelijk zangkoor Sint Caecilia heeft al vijf jaar een nagenoeg stabiel ledental. Corona lijkt geen negatieve 
invloed hierop te hebben ondanks dat samen zingen onder de huidige omstandigheden niet mogelijk is. 
 
Inmiddels heeft ook ZIE een schriftelijk verzoek gedaan om op donderdag (overdag) hun “samen koken en eten” in ’t 
Klaverblad te houden omdat ze niet meer in de (verkochte) pastorie terecht kunnen.  

 
Het aan de gemeente verstrekte overzicht van de bezetting vermeldt alleen de verhuurde ruimten voor reguliere 
activiteiten. Niet zelden wordt een aanpalende ruimte gebruikt om (bijvoorbeeld) materialen tijdelijk op te slaan 
zodat deze niet in de weg liggen in de zaal waar de bijeenkomst gehouden wordt. 
De gemeente stelt dat er slechts beperkt sprake is van activiteiten onder schooltijd en dat de ruimten meervoudig 
gebruikt kunnen worden. Volgens de verenigingen zijn dit onjuiste veronderstellingen. 
 
Ook vinden er ad hoc besprekingen plaats of overleggen voor jaarlijkse activiteiten zoals bijvoorbeeld door de 
organisatoren van het Oude Ambachten Einighausen evenement en het Dorpsplatform. 
Enkele leden van de fanfare oefenen er voor een optreden soms extra. 
Dergelijke activiteiten staan niet in het overzicht maar zijn wel belangrijk voor de gemeenschap. 

https://www.concordia-einighausen.nl/home/
https://www.concordia-einighausen.nl/home/
https://www.facebook.com/VrouwenBewegingEinighausen/?ref=py_c&__xts__%5b0%5d=68.ARAjvr6KJaOBTqQoNcvxKEviimpf6yLrEHP4ZhDMipb80s7wDpqeCg6aQr5xRVth0K5csj4S2Cb086uBAf2FuM8g4EKeOOKeCyPAAGGVttv3RBrX9EVknOMUGmdFungBiNGm3y_UTNCDUT1dtuVQA7kccbLx6m4pQ0ODYBm3iCcORx1f5QBf-IYSIEznKddJohJ2n2EOPoOiBHnK-4fZuEZ1VjyXCMYZfZmG0oY5FGFYKC5rO9SKhHRlkMzFrI-appuIaj84L2oTHfFzu8w97LA-ytDHdIFl6vFLilB3_NyMdeKQ_KgpIiNi56iLjGD2WP_GciIULNbIun-0UM8Zg27VEw
https://www.cabecasdeporco.nl/
https://parochieclusterlimbricht.nl/werkgroepen-parochianen-dragen-zorg-voor-hun-parochie-einighausen/


Juist omdat niet alle ruimten volledig volgeboekt zijn is het mogelijk om die ad hoc bijeenkomsten te houden en was 
het bijvoorbeeld mogelijk om op korte termijn de bijeenkomst van de RDA-groep in ’t Klaverblad te organiseren.  
Daarbij is het ook van groot belang dat er een afgezonderde ruimte (de bestuurskamer) is waar het mogelijk is om te 
vergaderen terwijl in de zaal ernaast een reguliere activiteit plaatsvindt. 
 
Mede vanwege het verdwijnen van andere lokaliteiten groeit de noodzaak om gebruik te maken van het 
gemeenschapshuis. In tegenstelling tot de groei van de school betreft dit een structurele groei. 
 
Vergeet ook niet dat ’t Klaverblad in de huidige opzet geen beheerder heeft terwijl er wel een beheerder voor het 
oude gemeenschapshuis was. Dat betekent niet alleen dat er financieel veel bespaard is maar ook dat er veel meer 
flexibiliteit en samenwerking en inzet van de gebruikers van het gemeenschapshuis vereist is. 
Zo kost het telkens tijd en inspanning om tafels en stoelen te verplaatsen, iets wat de beheerder voordien deed. 
Hoe verder deze van de grote zaal staan, hoe lastiger het is. 
Het functioneren van het stichtingsbestuur is hierbij van groot belang, zij moeten ervoor zorgen dat de verenigingen 
on speaking terms met elkaar blijven en in gevallen dat meerdere activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden voor alle 
partijen aanvaardbare oplossingen zien te bereiken. 
Daarom is het van groot belang dat de beschikbare ruimten dat ook mogelijk maken, zowel fysiek als in de agenda. 
Plan-B maakt dat zoveel lastiger dan Plan-A en lastiger dan nu dat alleen al vanwege die reden plan-B van tafel moet. 
 
In de brief van 19 mei aan het bestuur van gemeenschapshuis Klaverblad staat ‘Bekend was al dat jullie van beide 
nieuw te bouwen / nieuw in te richten klaslokalen gebruik kunnen maken. Dat betekent wel dat bij vergaderingen de 
ruimtes van andere tafels en stoelen moeten worden voorzien. Leerlingen die het achter de grote zaal gelegen, in de 
huidige opbergruimtes te creëren klaslokaal willen bereiken, moeten daarvoor via een looproute door de grote zaal. 
Dat beperkt het gebruik van de grote zaal. Wij zijn, op basis van het door jullie bij de jaarlijkse subsidieaanvraag 
aangereikte bezettingsoverzicht, van mening dat het gelijktijdig gebruik van grote zaal en schoollokalen sporadisch 
voorkomt. Mocht de grote zaal voor een koffietafel gebruikt worden, dan kunnen de leerlingen in dat geval – bij wijze 
van uitzondering – het klaslokaal via de noodtrap en het dak van de gymzaal bereiken.‘ 
De gemeente houdt dus alleen rekening met structurele voor subsidie in aanmerking komende activiteiten en gaat 
ervan uit dat de leerlingen sporadisch door ruimten lopen waar activiteiten plaatsvinden en dat weinig storend doen.   
De verenigingen geven aan dat dit niet sporadisch maar structureel (6x per dag) is en kinderen ook meermaals 
tussentijds naar de toiletten moeten.  
Om kinderen bij slecht weer over het dak en de noodtrap te sturen vinden de verenigingen erg vreemd. 
Heel belangrijk is dat de verenigingen van mening zijn dat de kleine tafeltjes en stoeltjes van de kinderen niet 
bruikbaar zijn voor volwassenen en dat het verplaatsen daarvan om grotere tafels en stoelen te plaatsen niet alleen 
veel tijd en moeite zal kosten maar ook zal het terugzetten irritaties gaan oproepen omdat niet alles op de exacte 
plaats zal staan als voorheen. Meerdere personen hebben slechte ervaring met een dergelijk dubbelgebruik van een 
ruimte en vinden dit geen acceptabele en duurzame oplossing. 
 
In een chronologisch overzicht opgesteld door het bestuur van het gemeenschapshuis staat dat de gemeente tijdens 
de eerste bespreking op 15 mei 2020 al aangaf dat een voorziening in de vorm van noodlokalen een niet gewenst 
alternatief is. Naar verluidt draagt de VKKL dit in haar door de gemeente gevraagd advies aan als beste oplossing, 
zijnde Plan-C, en wijst het door de gemeente nu voorgestelde Plan-B af. 
 
Na meerdere overleggen maakt het bestuur van het gemeenschapshuis op 12 februari 2021 duidelijk dat zij niet 
meer bereid is nog meer concessies te doen ten aanzien van het gebruik van ’t Klaverblad. De wethouder geeft 
daarop aan dat ‘een dringend verzoek kan veranderen in een dwingend verzoek.’ 
 
Op 12 maart 2021 komt de gemeente met een nieuw plan (hier Plan-B genoemd) en geeft daarbij aan dat zij niet 
voor de leegstand wil bouwen. Het bestuur ontving dit plan echter pas op 16 maart en wees het af omdat dit nog 
slechter was dan het al begin 2020 afgewezen plan. 
 
Na afloop van de bijeenkomst op 21 mei toonde het bestuur van ’t Klaverblad aan enkele raadsleden tot waar de 
nieuwe ruimten uitgebouwd zouden worden op het bestaande terras. Daarbij bleek dat het mogelijk was om de 
nieuwe ruimten op het terras te vergroten iets wat als ‘bespreekbaar’ werd gekwalificeerd. 
Deze en andere mogelijkheden bieden de kans om tot overeenstemming te komen zonder dat hiervoor de 
gerechtelijke weg bewandeld moet worden. Een dergelijke weg kost waarschijnlijk meer dan de € 85000 die Plan-A 
meer kost dan Plan-B en levert dan langjarig verstoorde verhoudingen op. Wat is dan wijsheid? 
 



Verschil tussen Plan-A en Plan-B is niet alleen de afmeting van de beschikbare ruimten maar ook de mogelijkheden 
die de betreffende ruimten bieden, o.a. om de bergingen af te sluiten. 
 

 

 
Op 29 mei 2021 schrijft het bestuur van’t Klaverblad: ‘In 2015 kwam er in de nieuwe school ruimte vrij omdat de 
kinderopvang kleiner werd. Deze ruimte boven de gymzaal is met een fikse provinciale subsidie omgebouwd tot 
gemeenschapshuis bestaande uit: een grote zaal, twee bergruimtes, een vergaderzaal en een keuken met bar. In 
allerlei zaken zoals akoestiek en inrichting van zaal, keuken, bar en materiaalruimtes zijn door gemeente, Klaverblad 
en verenigingen duizenden euro’s geïnvesteerd. In het door B&W voorgelegde bouwplan worden veel van 

bovenstaande voorzieningen teniet gedaan. Zonde van de investeringen om dit na zo’n korte periode teniet te doen.’ 



Van Plan-C werd door de gemeente geen informatie verstrekt ondanks dat er expliciet naar gevraagd werd. 
Daartoe werd door SPA op 25 mei een email gestuurd 

Tijdens de bijeenkomst van de begeleidingsgroep raad inzake duurzame accommodaties in het Klaverblad 
vorige week heb ik gevraagd om me de plannen digitaal toe te sturen. Aangezien ik me in de materie wil 
verdiepen vraag ik me deze plannen vergezeld te laten gaan van de financiële informatie en eventueel andere 
van belang zijnde info dienaangaande. Ook zou ik graag het plan van VKKL ontvangen zodat ik ook weet 
waarover ik spreek indien dat wordt genoemd. Aangezien de school aangaf dat er zo'n 270 aanmeldingen zijn 
voor komend schooljaar vraag ik me af of er scholen in Sittard-Geleen met opheffing worden bedreigd. 

 
Met als antwoord op 26 mei: 

Vorige week vrijdag is afgesproken dat de raadsbegeleidingsgroep de stukken zou ontvangen die tijdens het 
bezoek aan gemeenschapshuis Het Klaverblad zijn uitgereikt. Ik zal deze stukken via de griffie laten 
aanreiken. Gisteren heeft het college het voorstel voor uitbreiding van basisschool De Leeuwerik behandeld. 
Omdat het stichtingsbestuur en de gebruikers van Het Klaverblad niet kunnen instemmen met het 
voorliggende bouwplan, zal de raad in positie gebracht worden. Dit geschiedt volgens het eind vorig jaar 
geaccordeerde procesvoorstel en is voorzien voor juli 2021. Conform het procesvoorstel worden daarbij alle 
stukken aangeleverd. Ik vertrouw erop u hierdoor voldoende geïnformeerd te hebben. 

 
Na de reactie die op 27 mei door SPA werd verstuurd werd geen extra informatie ontvangen. 

Dank voor uw reactie. 
Toch is niet geheel duidelijk wat er nu staat te gebeuren. In juli zijn er op twee dagen ronden (1 en 8 juli) en is 
er een raadsvergadering van twee dagen (13 en 14 juli). Volgens mij was de bedoeling dat indien het college 
er met gebruikers van een accommodatie niet uitkomt eerst de raadswerkgroep/begeleidingsgroep over de 
problematiek van gedachten zou wisselen. Kunt u aangeven wanneer dat gaat gebeuren? 
Bovendien zou ik toch graag de gevraagde stukken z.s.m. ontvangen zodat ik die al kan bekijken en dat niet in 
de zeer drukke periode voorafgaande aan de raadsvergadering in juli waar, zoals elk jaar, tal van zeer 
belangrijke en tijdvragende onderwerpen op de agenda komen te staan. Deze stukken (dus niet alleen de 
beide tekeningen en het bezettingsoverzicht) zijn ongetwijfeld bij u beschikbaar en kunnen dus zonder veel 
moeite snel worden doorgestuurd. 

 
In de notitie van 2 februari 2021 ‘Inlichtingenplicht college’ begint de samenvatting met  
‘De informatie- en inlichtingenplicht staat centraal in de verhouding tussen college en gemeenteraad. Het college en 
ieder van zijn leden geven de raad alle inlichtingen die nodig zijn voor de rad om zijn taak goed uit te oefenen (actieve 
inlichtingenplicht). Daarnaast geven zij de raad alle inlichtingen waar een of meer leden om hebben gevraagd 
(passieve inlichtingenplicht). Het recht op informatie en inlichtingen is nagenoeg onbeperkt.’ 
 
SPA constateert dat het college in deze kwestie in gebreke is gebleven door niet binnen korte tijd de gevraagde 
informatie te verstrekken. Daardoor was het niet mogelijk om kennis te nemen van Plan-C noch om diepgaander te 
kijken naar Plan-B en Plan-A inclusief de financiële en technische motivatie daarvoor. 
Ook werd daardoor niet duidelijk hoe gefundeerd de aanvraag van de school naar uitbreiding is. 
Dat er een raadsvoorstel wordt voorbereid doet daar niets aan af: elk raadslid heeft het wettelijke recht om de 
informatie die hij vraagt binnen zo kort mogelijke termijn te ontvangen. 



Conclusies 
Aanvankelijk was het niet de bedoeling om conclusies te trekken doch alleen om informatie te verstrekken. 
Gaandeweg het onderzoek werd echter duidelijk dat conclusies nodig zijn en ook belangrijk. 
 
Er worden daarom enkele voor de hand liggende conclusies getrokken. 
 
Geconcludeerd wordt: 

1) Gezien de demografische ontwikkelingen lijkt structurele uitbreiding van het aantal leslokalen van De 
Leeuwerik niet noodzakelijk om voldoende en kwalitatief goed basisonderwijs in de nabije omgeving te 
kunnen leveren en kan dat op termijn tot gevolg hebben dat een andere school in de nabijheid moet sluiten. 

2) De maatschappelijke functie van MFA ’t Klaverblad wordt steeds belangrijker i.v.m. het verdwijnen van 
andere lokaliteiten in Einighausen en Guttecoven waar verenigingen onderdak vonden. 

3) Bij de uitvoering van duurzaam accommodatiebeleid behoort het gebruik centraal te staan en niet 
bezuiniging, een ambtelijk plan of waarschijnlijk niet-structureel noodzakelijke uitbreiding van een school. 

4) Het verschil tussen het door alle betrokkenen geaccepteerde Plan-A en het door de wethouder voorgestelde 
Plan-B is financieel zo gering dat het onverantwoord is om het draagvlak te verliezen en daarbij ook nog het 
risico te lopen dat de door de verenigingen genoemde maatschappelijke nadelen werkelijkheid worden. 

5) Zowel het school- als het gemeentebestuur hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid die verder 
gaat dan invulling van korte termijn doelen en zij behoren rekening te houden met gevolgen voor de hele 
gemeente op midden- en lange termijn. 




