
 

 

Participatie van burgers en belanghebbenden  

Inleiding 
In het project ‘Kansen voor Beetsterzwaag’ wordt gekanteld gewerkt. Dit principe gaat er vanuit dat 
burgers en belanghebbenden uit de mienskip’ zelf van onderop kansen en ideeën in beeld brengen en 
ontwikkelen.  

“Samen bouwen aan een brede school .”  
 

“Het geheim van verandering is  om alle  energie te  richten,  
niet op het bevechten van het oude,  maar het bouwen van h et nieuwe.”  

 
“We willen bouwen aan de toekomst,  in verbinding met elkaar.”  

Hilt je  de Jong,  projectleider  
Talant  

 

Participatie van burgers 
In dit project worden burgers geïnformeerd en geraadpleegd via onder andere inloopbijeenkomsten, 
het online discussieplatform Argu, nieuwsbrieven en persoonlijke gesprekken.  
 

 
Bewonersbijeenkomst november 2018  

Participatie van belanghebbenden 
Belanghebbenden worden in dit project via het zogenaamde omgevingsmanagement om advies en 
denkkracht gevraagd. Daarbij is de inzet dat er duurzame relaties tussen belanghebbenden tot stand 
worden gebracht. Vanuit die relatie worden onderlinge verbindingen zichtbaar en voeren 
belanghebbenden samen het gesprek over ieders belang, de toegevoegde waarde en de knelpunten. 
Een gemeentelijk omgevingsmanager faciliteert en stimuleert de belanghebbenden hierbij. Het 
eindresultaat van omgevingsmanagement is er altijd op gericht dat iedere belanghebbende een deel 
van zijn belangen en/of toegevoegde waarde verzilverd ziet worden.  
 
Input burgers en belanghebbenden vormt basis voor scenario’s 
De informatie die vrijkomt vanuit de burgerraadpleging en het omgevingsmanagement, vormt de basis 
voor de inhoud van de scenario’s. Zo zijn zowel individuele burgers als belanghebbenden betrokken 
bij het eindresultaat en ontstaat er draagvlak.   
 

“SAMEN . . . . .  

voor onderwijs  op maat  

in een doorgaande ontwikkeling  

voor een brede vorming  

LEREN IN DE 21STE EEUW!”  

 

Ina van der Vlugt ,  directeur O.D. S.  De Trime 



 

 

Werkbijeenkomsten met belanghebbenden (stakeholders) 
Tijdens drie actieve bijeenkomsten (zogenaamde stakeholderssessies) zijn 21 belanghebbende 
partijen gevraagd om mee te adviseren en samen kansen en ideeën en onderlinge verbindingen in 
kaart te brengen. De werkbijeenkomsten met de belanghebbenden hadden de volgende thema’s: 
 

 1
e
 bijeenkomst: kennismaken, verbindingen leggen en kansen in kaart brengen;  

 2
e
 bijeenkomst: wie heeft wat te bieden voor het kind, het schoolgebouw, omgeving en dorp?; 

 3
e
 bijeenkomst: wie is bouwer/gebruiker en welke concrete kansen krijgen een plek in de 

scenario’s? 
 
Om inspiratie en ideeën op te doen zijn twee werkbijeenkomsten op locaties gehouden waarbij sprake 
was van een brede school/kindcentrum in combinatie met een dorpshuis en/of sport. Deze locaties 
waren: 

- MFA It Werflân te Rottevalle 
- MFA It Kobundershûs te Lippenhuizen  

 
“Ontmoeting  creëert wil  tot samenwerking .”  

 

Symen Sybrandy,  voorzitter It  Klaverblêd  

 

 
Werkbijeenkomst belanghebbende partijen in Rottevalle en Lippenhuizen 

 
Overzicht belanghebbenden partijen 
De onderstaande belanghebbenden zijn actief in het project betrokken en uitgenodigd om deel te 
nemen aan de drie werkbijeenkomsten: 
 

 Onderwijs 
o Vereniging Protestant Christelijk Basisonderwijs Jonathan 
o Directeur a.i. Cbs De Paedwizer 
o Bestuur Stichting Comprix 
o Directeur obs De Trime 
o Directeur School Lyndensteyn 

 Plaatselijk belang Beetsterzwaag-Olterterp
1
 

 Revalidatie Friesland  

 Kinderwoud kinderopvang 

 Cornelia-Stichting  

 Ontmoetingskerk 

 Bestuur Stichting de Buorskip  

 Ouderenwerk It Klaverblêd 

                                                      
1
 Plaatselijk belang heeft aan de eerste werkbijeenkomst deelgenomen en daarna aangegeven niet 

aan de vervolgbijeenkomsten deel te nemen. 



 

 

 Bibliotheek Zuidoost Fryslân 

 Scouting Ba-ow Beetsterzwaag 

 V.V. De Sweach 

 Plus Supermarkt 

 Tennisvereniging TC Lauswolt (adresgegevens via website gehaald) 

 Timpaan Welzijn (alleen via mail aanhaken / geen brede rol)  

 Tuinvereniging Ut Ein 

 Manege 

 Centrummanager 

 Van Teyens Fundatie 

 Woonvorm voor ouderen / Stichting Knarrenhof 

 Talant 

 Stichting Beatsterzwaag / Muziekschool 
 
Resultaat van de werkbijeenkomsten met belanghebbenden 
Tijdens de werkbijeenkomsten hebben de belanghebbenden op basis van de drie mogelijke 
schoollocaties in kaart gebracht waar kansen, verbindingen, toegevoegde waarde en 
samenwerkingsmogelijkheden liggen. Daarbij is door iedere belanghebbende in kaart gebracht wat die 
te bieden heeft en waar de toegevoegde waarde zit ten aanzien van:  
 

 Het kind 

 Het nieuwe schoolgebouw 

 De omgeving van het nieuwe schoolgebouw 

 Het dorp 
 

 
Mogelijke functies voor een brede school op locatie O.D.S. De Trime en voetballocatie 

 
De in beeld gebrachte locaties 
De opbrengst van de werkbijeenkomsten is door de gemeente per belanghebbende vertaald naar 
functies (toegevoegde waarde) die zij per locatie vragen of bieden. De uitkomsten hiervan zijn 
weergegeven in de tabel achterin deze bijlage.  
 

“We gaan….,  

voor de Campus aan de Vlaslaan!”  

 

Stichtingsbestuur De Buorskip  

Conclusies van belanghebbenden ten aanzien van de drie mogelijke 

schoollocaties 
 
Op basis van de drie werksessies en persoonlijke gesprekken met de omgevingsmanager blijkt dat: 



 

 

• Er waardering en enthousiasme bij belanghebbenden is voor het doorlopen proces en 
resultaat; 

• Het onderwijs en Kinderwoud Kinderopvang zichzelf als bouwer zien;  
• V.V. De Sweach onderzoekt of zij financiële middelen kunnen genereren voor een nieuwe 

kantine en kleedkamers en daarmee ook bouwer worden;  
• Er op twee locaties draagvlak is voor een nieuwe brede school, namelijk de locatie van ODS 

De Trime en de locatie van het oefenveld van V.V. De Sweach; 
• De meeste kansen en toegevoegde waarde gezien wordt voor een nieuwe brede school in het 

gebied dichtbij voetbalkantine/kleedboxen en Stichting de Buorskip;  
• De kansen die gezien worden betrekking hebben op gemeenschappelijk gebruik van 

voorzieningen/accommodaties en/of het versterken van elkaars functies door samen te 
werken;  

• Het gebied tussen V.V. De Sweach en Stichting de Buorskip gezien wordt als centrumfunctie; 
• De huidige locatie van CBS De Paedwizer gezien wordt als kansenlocatie voor andere 

initiatieven dan een brede school;   
• Het onderwijs de huidige locatie van CBS De Paedwizer van de drie overgebleven locaties het 

minst geschikt vindt als locatie voor een nieuwe brede school 
 

 
“Ook de langste reis  begint met de eerste stap .”  

 

Bas van der Ven,  directeur -bestuurder Bibliotheken Zuidoost  Fryslân  

Tabel 
In onderstaande tabel wordt dit weergegeven. Ook geeft de tabel de voorkeur voor een locatie van 
belanghebbenden weer. Sommige belanghebbenden hebben geen sterke voorkeur en geven 
meerdere locaties aan. De cijfers in de tabel komen overeen met de cijfers uit de onderstaande 
opsomming:  
 

1. ODS De Trime (bestaande schoollocatie) 
2. Trainingsveld van voetbalvereniging V.V. De Sweach 
3. CBS De Paedwizer (bestaande schoollocatie) 

 
 
 
Overzicht functies (toegevoegde waarde) die belanghebbenden per locatie vragen of bieden   
 
Naam Functie / toegevoegde 

waarde 
Voorkeur 

voor 
locatie 

Vraag Aanbod Voor wie?  

      

Onderwijs   2    

 Nieuw schoolgebouw / 
multifunctionele ruimte 

 x  Kind, schoolgebouw, 
omgeving, dorp 

 Indoor sport/spel  x x Kind, schoolgebouw, 
omgeving, dorp 

 Ontmoeting   x Kind, schoolgebouw, 
omgeving, dorp 

Kinderwoud   1, 2    

 Kinderopvang   x Kind 

 Buitenschoolse opvang   x Kind 

 Peuteropvang   x Kind 

 Ontmoeting   x Kind, schoolgebouw, 
omgeving, dorp 

Scouting   1, 2, 3    

 Opslag  x  Schoolgebouw 

 Ontmoeting  x x Kind, schoolgebouw,/ 
omgeving, dorp 



 

 

 Groenonderhoud   x Schoolgebouw / 
omgeving/ dorp 

 Sport en spelmateriaal   x Kind, schoolgebouw, 
omgeving, dorp  

 Buitenschoolse activiteiten   x Kind, dorp 

 (natuur)educatie   x Kind , dorp  

 Vrijwilligers   x Kind, schoolgebouw, 
omgeving, dorp 

Muziekschool  1, 2, 3    

 Opslag  x  Schoolgebouw 

 Muziekruimte  x  Schoolgebouw 

 (Muziek)Onderwijs   x Kind, schoolgebouw,  
dorp 

 Ontmoeting   x Kind, schoolgebouw,  
dorp 

Talant   1, 2, 3    

 Zwembad   x Kind 

 Kinderboerderij   x Kind, schoolgebouw, 
omgeving, dorp 

 Sportzaal   x Kind 

 (Kook)Workshops   x Kind, schoolgebouw, 
dorp 

 Buitenschoolse activiteiten   x Kind, omgeving, dorp 

 Activiteiten met clienten  x x Kind, omgeving, dorp 

 Ontmoeting  x x Kind, schoolgebouw, 
omgeving, dorp 

Knarrenhof  1, 2, 3    

 Woningen voor ouderen  x x Dorp 

 Ouderen zorgen voor ouderen   x Dorp  

 Ontmoeting    Kind, schoolgebouw, 
omgeving, dorp 

Voetbal  2    

 Buitenschoolse activiteiten   x Kind, schoolgebouw, , 
dorp 

 Buitenveld gymnastiek   x Kind 

 Kleedruimte(n)  x x Kind, schoolgebouw,  
dorp 

 Bar/Kantine  x x Dorp 

 Parkeren   x Schoolgebouw, dorp  

 Ontmoeting   x Kind, schoolgebouw, 
omgeving, dorp 

 Evenementen(terrein)   x Kind, schoolgebouw, 
omgeving, dorp 

Bestuur Stichting  de Buorskip 2    

 Bar/Kantine   x Schoolgebouw, dorp 

 Ontmoeting   x Kind, schoolgebouw, 
omgeving, dorp 

 Muziekruimte   x Kind, schoolgebouw , 
dorp 

 Sport/spel   x Kind, schoolgebouw,  
dorp 

 Parkeren   x Schoolgebouw, 
omgeving, dorp 

 Beheer (accommodatie)   x Schoolgebouw, 
omgeving, dorp 

 Onderhoud    x Schoolgebouw, 
omgeving, dorp 



 

 

 Evenementen   x Kind, schoolgebouw, 
omgeving, dorp 

Ontmoetingskerk   2    

 Ontmoeting   x Kind, schoolgebouw, 
omgeving, dorp 

 Theater/voorstelling/concert   x Kind, schoolgebouw, 
omgeving, dorp 

 Evenementen   x Kind, schoolgebouw, 
omgeving, dorp 

It Klaverblêd  2    

 Activiteiten   x x Kind, schoolgebouw, 
omgeving, dorp 

 Ontmoeting  x x Kind, schoolgebouw, 
omgeving, dorp 

 buitenschoolse opvang   x Kind, schoolgebouw, 
dorp 

Schaakvereniging  2    

 Buitenschoolse activiteiten  x x Kind, schoolgebouw 

 Onderwijs  x x Kind, schoolgebouw 

Revalidatie 
Friesland  

 1,2,3    

 Sporthal    x Kind, school,  
omgeving, dorp 

 Accommodatie (ontvangsten 
en vergaderingen)  

  x Omgeving, dorp 

 Zwembad   x Kind, school, 
omgeving, dorp 

Bibliotheek   2    

 Educatie   x Kind, schoolgebouw, 
dorp 

 Ontmoeten   x Kind, schoolgebouw,  
dorp 

 Inspireren   x Kind, schoolgebouw,  
dorp 

 Opslag  x  Kind, schoolgebouw,  
dorp 

 Cultuur   x Kind, schoolgebouw,  
dorp 

 

N.B. Niet alle belanghebbenden hebben zich uitgesproken over een locatie. Dit komt doordat de 
locatie nabij ‘School Lyndensteyn/Revalidatie’ op basis van de locatiestudie onhaalbaar bleek en 
gedurende het proces afgevallen is. Belanghebbenden die alleen in deze belangen hadden of kansen 
en toegevoegde waarde zagen, hebben zich niet voor de overgebleven drie locaties uitgesproken.  
 
 


