
NIEUWSBRIEF
Elk kind is uniek en
daarmee anders!



In deze nieuwsbrief

Beste lezer,
  
Je ontvangt deze nieuwsbrief, omdat je hiervoor
aangemeld bent. Met deze nieuwsbrief willen
w�: SPOLT, Hoera kindercentra, Stichting
Bibliocenter en de gemeente Leudal, jou
meenemen in het proces rondom het nieuwe
Kindcentrum. De fusieschool van de kernen
Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter. 
  
Werknaam
Als werknaam voor het nieuw te bouwen
Kindcentrum gebruiken we voorlopig de
titel: Kindcentrum Leudal-West. Daarnaast
hebben we ook gekozen voor een t�del�ke
eigen, unieke st�l voor deze nieuwsbrief. De
gekozen grafische elementen sluiten goed aan
b� het thema rondom het bouwproces. De
diverse kleuren van de logo’s van alle 4 de
belanghebbenden part�en komen terug in de
elementen. De gekozen vormen z�n
bouwblokken. Ze vormen een speels en
dynamisch geheel dat aansluit b� het proces dat
de komende jaren gaat plaatsvinden. Een proces
dat constant in beweging is. Het woordmerk:
Kindcentrum Leudal west vergroot de
herkenbaarheid nog eens extra. Op een later
moment in het proces gaan we met betrokkenen
aan de slag met de daadwerkel�ke naamgeving
en huisst�l van het nieuwe Kindcentrum. 
  
  

Proces
In deze nieuwsbrief lees je meer over de externe
part�en die b� de realisatie betrokken worden,
de te nemen processtappen, wat er staat te
gebeuren, wat je als inwoner en wat je als
ouder of betrokkene kunt inbrengen. Ook
houden we je op de hoogte van de formele
bekendmakingen rondom het bestemmingsplan
en de omgevingsvergunningen. Daarnaast
geven we elke keer aan in welke fase van het
proces we ons bevinden, om te komen tot de
nieuwbouw. Op dit moment bevinden we ons in
de ontwerpfase. Daarover lees je in deze
nieuwsbrief nog meer.

Meld je aan
Deze nieuwsbrief wordt digitaal verspreid en
iedereen kan deze ontvangen. Aanmelden kan
via communicatie@leudal.nl. Ken je iemand die
ook geïnteresseerd is, dan mag je deze
nieuwsbrief delen en deze persoon erop
attenderen om zich aan te melden via
communicatie@leudal.nl. 

http://leudal.nl/


Graag stellen we ons
allemaal even voor!

Je doet het zelf, maar je hoeft het niet alleen te
doen! Dat is wat onze leerkrachten zeggen als z�
een kind een hart onder de riem willen steken.
Kinderen ervaren dit als een waardevolle
aanmoediging waar ze de rest van hun
leven prof�t van hebben. En uiteraard geldt dat
motto ook voor onze leerkrachten. Ook z� doen
het zelf, en ook z� hoeven het niet alleen te
doen. Waar de medewerkers van de Wegw�zer,
de St. Lambertus en de Schakel al konden
bouwen op de collega’s van de eigen school,
hebben z� de afgelopen jaren de samenwerking
in het scholencluster HIN (Haler, Hunsel,
Ittervoort en Neeritter) geïntensiveerd en werken
z� ook in toenemende mate samen met de
collega’s van Hoera en Bibliocenter.

Gelukkig
SPOLT is hartstikke bl� dat we voor hen, samen
met de gemeente Leudal, een kindcentrum
mogen bouwen. De voorbereidingen om te
komen tot Kindcentrum Leudal-West z�n, na
een lange aanloop,  in volle gang. Gelukkig! W�,
van SPOLT, z�n bl� dat het perspectief dat
ouders, collega’s en kinderen jaren geleden al
voor ogen hadden nu eindel�k wordt
gerealiseerd.
  
  
  

Elk kind is uniek en daarmee anders 
Als we spreken over het Kindcentrum Leudal-
West, dan spreken we over een Kindcentrum
waar de O’s van Opvoeding, Ontwikkeling en
Onderw�s samen mogen optrekken. SPOLT
heeft en neemt daarin de verantwoordel�kheid
voor de O van Onderw�s. In het Strategisch
Beleidsplan 2020-2024 'In essentie anders’
heeft SPOLT haar onderw�skundige koers voor
de komende jaren expliciet gemaakt. Met de
uitspraak ‘elk kind is uniek en daarmee anders’,
erkennen en respecteren w� de verscheidenheid
van elk kind.

Om daar nog beter aan tegemoet te komen
verbindt SPOLT zich graag aan die educatieve
partners die zich ook, vanuit een gedeelde visie
en pedagogisch optimisme, willen ‘bemoeien’
met ontwikkeling, onderw�s en opvoeding. Om
het samen te doen. In het belang van de
kinderen. Ik wens alle professionals die straks in
het nieuwe kindcentrum mogen werken een
krachtige samenwerking toe. Als z� het goede
gesprek over de beDOELing van onderw�s en
ontwikkeling bl�ven voeren, dan maken z� dat
straks in de prakt�k waar, voor alle kinderen uit
Leudal-West. Dit zodat z� allemaal de beste
versie van zichzelf kunnen worden. En dat doen
z� allemaal zelf, in de wetenschap dat z� het
niet alleen hoeven te doen!

Gérard Zeegers
Voorzitter CvB SPOLT

SPOLT



Gemeente Leudal

Leudal vindt goede ontwikkelingsmogel�kheden
voor kinderen en jongeren erg belangr�k.
Toegankel�ke en kwalitatief goede
voorzieningen z�n hiervoor noodzakel�k. De
gemeente werkt hierin samen met partners zoals
scholen, kinderopvangorganisaties, zorg- en
welz�nsorganisaties en bibliotheken.

Diploma
De gemeente Leudal zorgt samen met de
kindercentra en onderw�sorganisaties voor
goede onderw�svoorzieningen voor alle
kinderen en jongeren, zodat iedereen naar
vermogen aan onderw�s deelneemt en met een
diploma (startkwalificatie) de school verlaat. 

Realisatie
Nu de gemeenteraad op 30 juni 2020 besloten
heeft om de locatie He�erveld te Ittervoort aan te
w�zen als voorkeurslocatie voor het nieuwe
Kindcentrum, is de gemeente samen met alle
partners SPOLT, Hoera kindercentra en Stichting
Bibliocenter van start gegaan met de realisatie
van het nieuwe Kindcentrum. De gemeente
Leudal is partner vanuit haar rol in de
onderw�shuisvesting en vanuit haar rol in de
sportaccommodaties.

Ontmoetingsruimte
W� hopen samen met onze partners een
prachtig multifunctioneel, flexibel en
toekomstbestendig Kindcentrum te realiseren
met een sportzaal waar niet alleen het
onderw�s terecht kan, maar waar ook ruimte is
voor verenigingen van o.a. de kernen Haler,
Hunsel, Ittervoort en Neeritter. Een
ontmoetingsruimte voor jong en oud.

Robert Martens
Wethouder

Hoera kindercentra is een maatschappel�ke
kinderopvangorganisatie, actief in vier
gemeenten; Leudal, Nederweert, Peel en Maas
en Weert. We bieden dagopvang, een
peuterprogramma, buitenschoolse opvang en
gastouderopvang. Hoera Ittervoort heeft een
baby-dreumesgroep (0-2 jaar), een
peutergroep/programma (2-4 jaar) en
buitenschoolse opvang (4-13 jaar).

Samen
Als kinderopvangorganisatie willen we
betekenisvol z�n voor kinderen en jonge
gezinnen. We werken vanuit een positief
pedagogisch klimaat, z�n maatschappel�k
betrokken en richten ons op lokale
samenwerking. Hoera biedt niet alleen opvang
maar richt zich bewust ook op de brede
persoonsontwikkeling van kinderen. 

We doen dit samen met ouders, maar ook met
onderw�s, (vr�et�d-) verenigingen en welz�n. 
Zo vinden er b� Hoera Ittervoort regelmatig
ontmoetingen plaats tussen peuters en kleuters.
Ook is er extra aandacht voor de overgang van
de peuters naar de basisschool. Zodra een kind
vier jaar wordt, vindt er, in afstemming met de
ouders, een overdrachts-gesprek plaats. Zo kan
deze stap voor kinderen soepel verlopen.

Kansen
We vinden het een mooie ontwikkeling dat
we in Ittervoort gezamenl�k werken aan een
kindcentrum, waar kinderen (van 0-13 jaar)
brede kansen kr�gen om met elkaar te spelen,
leren, ontdekken en ontwikkelen. We willen
graag samen bouwen aan een kindcentrum met
een breed pakket aan activiteiten op het gebied
van educatie, opvang, welz�n en ontwikkeling.

Hoera kindercentra



Bibliotheek

Ben je op zoek naar een mooi verhaal of de juiste
informatie? De bibliotheek zorgt ervoor dat je
kunt bl�ven lezen. Met boeken, t�dschriften, e-
books, luisterboeken en digitale informatie. 
 
Heel veel leren
In onze bibliotheken kun je jouw kennis
vergroten, jezelf ontwikkelen en je horizon
verbreden. Leer b�voorbeeld beter Nederlands
spreken en schr�ven in een van onze Taalcafé’s
of leer een buitenlandse taal. Kr�g meer
zelfvertrouwen en trotseer de arbeidsmarkt met
succes. Leer beter omgaan met de computer of
volg een typeles. 
 
Heel veel ontdekken 
In de bibliotheek leer je nieuwe mensen kennen
en ga je een gesprek aan, of trek je jezelf juist
even terug in een f�n leeshoekje of studieplek.
Kom meer te weten over een bepaald
onderwerp t�dens een van onze vele
lezingen of workshops. Er is alt�d iets te doen.
 
Meer (voor)lezen, beter in taal
Onze ambitie is om samen met de partners van
het Kindcentrum de lees- en taalontwikkeling
van kinderen te vergroten, zodat z� als goed
ontwikkelde en geïnformeerde burgers nog
beter een passende positie in de maatschapp�
kunnen vervullen. 

We willen kinderen stimuleren om meer te
lezen, op school én thuis, en ouders
hierb� betrekken. Leren begint b� lezen.
Kinderen die lezen scoren niet alleen hoger op
taalvaardigheid, maar ook op andere
schoolvakken en op schoolsucces!

Graag tot ziens in bibliotheek.
De bibliotheek is er voor iedereen!



KERN ARCHITECTEN

W� z�n ontzettend verheugd dat w�, Kern
Architecten, het nieuwe Kindcentrum Leudal-
West in Ittervoort mogen ontwerpen.
Graag willen we ons aan jullie voorstellen en
vertellen waar w� voor staan. 
 
W� z�n een architectenbureau uit Roermond en
werken voornamel�k in de Limburgse regio. W�
ontwerpen allerlei soorten projecten, van
schoolgebouwen tot bedr�fsgebouwen en van
outlet-centra tot woontorens. De woontoren
Manhattan die sinds dit jaar de skyline van
Roermond siert, is van onze hand. Op het gebied
van schoolgebouwen hebben w� onder andere
ervaring opgedaan met de realisatie van de
‘Synergieschool’ in Roermond en bredeschool
‘de Achtbaan’ in Melick. Op onze website z�n
nog veel meer projecten te zien als je ons beter
wilt leren kennen. 
 
In ons werk streven w� naar bestendige en
duurzame gebouwen, waarin de mens centraal
staat. Daarom ontwerpen w� alt�d samen met
de opdrachtgever, in overleg met de gebruikers
van het gebouw. W� zoeken met alle betrokken
part�en naar slimme oplossingen die
meerwaarde creëren voor het project. W� vinden
het belangr�k dat een gebouw b� z�n omgeving
hoort en onderdeel is van de locatie. Op deze
manier gaan w� de uitdaging van het IKC
aan met hard werken, ambitie en een gezonde
dosis humor en plezier.



De bouwfasen in beeld

Graag nemen we u mee in de processtappen,
om te komen tot Kindcentrum Leudal-West. In
bovenstaande uiting en tekst worden visueel en
op hoofdl�nen de processtappen weergegeven.
Per fase benoemen we de belangr�kste
onderdelen. In iedere nieuwsbrief lichten
we toe in welke fase van het proces we ons
bevinden en wat de, voor dat moment,
belangr�kste stappen z�n waar we aan werken.

Ontwerpfase
Op dit moment bevinden we ons b� de start van
de ontwerpfase. Er is samen met de partners
een Programma van Eisen opgesteld waarin
weergegeven is welke hoeveelheid en type
ruimten men als gebruikers in en rondom het
gebouw wenst. Vanuit dat programma
wordt gestart met het vormgeven van een
vlekkenplan. 

Vlekkenplan
Dit is een plan waarin met vlekken de positie van
gebouwen, speelterreinen en
parkeervoorzieningen worden gepositioneerd.
Hier wordt samen met partners en de
omgeving naar gekeken. Van daaruit kr�gt het
ontwerpproces verder vorm, zodat we via een
voorlopig ontwerp tot een definitief ontwerp
komen. Dan volgt er een technisch ontwerp ,
zodat alles aan de vereiste en gewenste
technische-en veiligheidseisen voldoet. In deze
fase wordt ook gekeken naar eventuele
(noodzakel�ke) w�zigingen in het
bestemmingsplan, noodzakel�ke vergunningen
en vindt er een kostenraming plaats. 

Vervolgens moet dan het uiteindel�ke
bouwkrediet vastgesteld worden door de
Gemeenteraad. Zoals u kunt lezen is de
ontwerpfase een grote en belangr�ke fase als
voorbereiding op ‘echte bouwen!’

Om te komen tot de
realisatie 

Voor de realisatie van Kindcentrum Leudal-West
is een projectstructuur opgezet. Deze bestaat uit
de stuurgroep waarin bestuurders van alle
partners eindbeslissingen nemen binnen de
kaders, die vooraf z�n meegegeven door het
college en/of de gemeenteraad van de gemeente
Leudal. Naast de stuurgroep is er een
projectgroep gebruikers, een
afstemmingsoverleg tussen gemeente en
SPOLT, een ontwerpteam met externe adviseurs
en de architect en een gemeentel�ke
projectgroep. Er zullen ook diverse werkgroepen
gevormd worden. Meer informatie over deze
werkgroepen volgt in toekomstige
nieuwsbrieven.



De bouwfasen in beeld



Terugblik

Om ons gemeenschappel�k geheugen op te
frissen, blikken we terug op de geschiedenis.
Vanaf 2012 z�n er de nodige gesprekken
gevoerd door tal van belanghebbenden. We
willen niet nalaten alle betrokkenen te bedanken
voor hun inzet en betrokkenheid tot nu toe. Het
duurde weliswaar erg lang, maar het deed er
toe! 

Gesprekken
De stichting primair onderw�s Leudal en
Thornerkwartier (SPOLT) is, in samenspraak met
de gemeente Leudal, in 2012 in gesprek gegaan
met de dorpsraden van Haler, Hunsel, Ittervoort
en Neeritter, de medezeggenschapsraden van
de Wegw�zer (Hunsel), de Schakel (Ittervoort)
en de Lambertusschool (Neeritter), personeel en
ouders van de betrokken scholen. SPOLT wilde,
samen met alle belanghebbenden, het gesprek
aangaan over mogel�ke toekomstscenario’s voor
de drie scholen in Leudal-West. Dat heeft geleid
tot een reeks van gesprekken en vergaderingen.

Uitgangspunten
In 2015 werd het document Stip op de
Horizon opgesteld door Dorpsraad Ittervoort,
Dorpsoverleg “Itter Laeftj”, Dorpsraad Hunsel
“Oos Dörp” en Dorpsoverleg Haler. Om voor vier
dorpen (Hunsel, Haler, Ittervoort en Neeritter) te
definiëren hoe we denken over de toekomst
van de scholen door middel van een "stip op de
horizon" te bepalen. Hierin stonden twee
belangr�ke uitgangspunten centraal: 

1. Een neutraal gelegen nieuwe
onderw�svoorziening, waarb� kwaliteit van
onderw�s voorop staat. Deze brede
school ligt niet in een kern (gemeenschappel�ke
deler) om een brug te kunnen slaan tussen de
dorpen en naar elkaar toe te kunnen groeien, en
het gebied als totaal te kunnen versterken.
School is een eerste stap en kan als kapstok
fungeren voor toekomstige projecten.

2. De brede school is voorzien van voor-,
na- en tussen-schoolse opvang en andere
kindgerelateerde voorzieningen,
inclusief de opvang voor 0 tot 4 jarigen. Dit
maakt de school extra aantrekkel�k en is van
dusdanige positieve invloed dat ouders
Kindcentrum Leudal-West verkiezen boven
Belgische scholen. De school is voorzien van een
accommodatie voor binnensportactiviteiten b�
de school. Deze is ook na schoolt�den
beschikbaar voor de gemeenschap en
verenigingen.

Brandbrief
In 2016 schreven de medewerkers van de drie
basisscholen een Brandbrief aan de gemeente
waarin z� hen oproepen tot het vaart maken met
het realiseren van een nieuwe gezamenl�ke
huisvesting.

Locatiestudie
In 2017 kreeg Bureau Kragten de opdracht om
een locatiestudie uit te voeren over acht
mogel�ke locaties. Tevens werd Bureau Helder 
& van Pas gevraagd om middels interviews met 
 SPOLT, Hoera, Sint Ursula, Bibliocenter en
gemeente Leudal te onderzoeken welke
inhoudel�ke en onderw�skundige visie ten
grondslag ligt aan hun wens om te komen tot
één gezamenl�ke accommodatie voor de drie
basisscholen en hun partners in Leudal-West,
los van locatiekeuze.

Vaststelling
In mei 2018 nam de gemeenteraad van Leudal
het besluit om het nieuwe gebouw aan de
Kallestraat in Hunsel te situeren.  
Juni 2019 werd formeel het fusiebesluit
getekend voor de drie basisscholen door de
Medezeggenschapsraden. 
Eind 2019 werd er door de gemeenteraad
aangedrongen op een heroverweging van de
locatie naar aanleiding van ingediende
moties. Er volgde een fase van opnieuw
onderzoeken. In juni 2020 werd er uiteindel�k
besloten tot vaststelling van de huidige nieuwe
locatie He�erveld, gelegen tussen de kernen
Ittervoort en Hunsel.

Gedragen locatie
Na een langdurige periode van inspraak en
overleg over de toekomst van de
onderw�svoorzieningen in Leudal West is er nu
een locatie gekozen, welke door dorpsraden,
gemeente en partners gedragen wordt.



De nieuwe locatie!

Op grote hoogte is goed te zien dat het nieuwe
Kindcentrum Leudal-West gelegen is aan
één van de verbindingswegen van Ittervoort: De
Brigittastraat. Temidden van Hunsel, Haler,
Ittervoort en Neeritter een mooie locatie die voor
een brede maatschappel�ke functie wensel�k is.
Wat opvalt is dat het Kindcentrum vanuit
de Brigittastraat wordt benaderd en beleefd. Het
is daarom belangr�k om aan deze z�de een
welkom gebaar te creëren dat het gezicht van
het Kindcentrum bepaalt. 

Verkeer
Daarnaast zal al het verkeer zich vanuit deze
straat ontsluiten; een verkeerskundige uitdaging
die w� passend willen oplossen. De bouwlocatie
bevindt zich op de overgang van het dorp naar
het buitengebied. Op de route naar de locatie toe
valt ons de mooie opening naar het buitengebied
op, die wordt begeleid door volwassen
bomenr�en. De tegenovergelegen woningbouw
is in de jaren 90 als uitbreidingsw�k
gerealiseerd. Kortom een mooie plek voor
Kindcentrum Leudal-West!

Tot de volgende uitgave!

Eindredactie: Carolien Emonts, Irma Huis in t Veld-
Gemeente Leudal. Monique Kerpen- Hoera Kindcentra.
Ruud Steeghs-SPOLT. Niks uit deze uitgave mag zonder
toestemming gekopieerd of vermenigvuldigd worden.

Aanmelden nieuwsbrief:
communicatie@leudal.nl

http://leudal.nl/

