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Welkom 
Wethouder E. Schoneveld – gemeente Moerdijk 
 
W. Roelen – gemeente Moerdijk 
L.J.R. Hoogwerf – De Waarden 
P. Van Hassel – De Hoeksteen 
G.W. van Leusden – De Zevensprong 
T. Berkien – Surplus 
M. Oostvogels – De Zeven Dwergen 
J. Ettema – De Roef 
 



WAT GAAN WE VANDAAG BESPREKEN 

Reacties 

Doel informatiebijeenkomst 

Vervolgproces 

Projecttoelichting 

Locatiestudie 



Doel informatiebijeenkomst 
Belanghebbenden en belangstellenden inlichten over het 
project (multifunctionele) scholenontwikkeling. Specifiek over de 
stand van zaken, de vervolgstappen en het participatie traject. 
 



Projecttoelichting 
Aanleiding en doel 
Betrokken partijen 
Stand van zaken 



Aanleiding 

Het huisvestingsprobleem van basisschool De Hoeksteen in verband 
met de verouderde technische en functionele staat van het 
schoolgebouw. 

 
 

Projectdoel 

Komen tot een structurele oplossing voor het huisvestingsprobleem 
door renovatie van de bestaande school óf door het realiseren van een 
nieuw toekomstbestendig schoolgebouw, indien mogelijk in combinatie 
met andere maatschappelijke voorzieningen. 
 
Besluit: 16 september 2015 

 
 



Betrokken partijen 

◦ Gemeente Moerdijk 
◦ Stichting De Waarden 
◦ Gemeenschapshuis De Zevensprong 
◦ Surplus Zorg 
◦ Kinderopvang De Zeven Dwergen 
◦ Kinderopvang De Roef 
◦ (Sportzaal Bloemendaal) 

 
Tevens gesproken met onder andere de woningcorporatie, het 
kerkbestuur, de tennisvereniging, de speeltuinvereniging en Zwaluwe 
Bouw. 

 
 



Van start tot nu 

Presentatie dorpstafel 29 maart 2017 

Vaststelling startdocument 7 december 2017 

Speerpunten bepalen 

Concept locatiestudie 

Presentatie dorpstafel 5 september 2018 

Startgesprekken vanaf maart 2017  



Locatiestudie 



Speerpunten 

◦ Een multifunctionele accommodatie 
◦ Vruchtbare samenwerking binnen één gebouw 
◦ IKC-achtige constructie in combinatie met gemeenschapshuis 
◦ Multifunctioneel gebruik van ruimten  
◦ Aparte ruimten voor externe partijen 
◦ Sportzaal Bloemendaal blijft behouden 
◦ Voldoende en overzichtelijke buitenspeelgelegenheid 
◦ Veilige, zo mogelijk gescheiden, verkeersroutes  
◦ Voldoende parkeergelegenheid 
◦ Rekening houden met toekomstige uitbreidingsmogelijkheden 
 

Belangrijk punt: voorkomen van hinder tijdens de werkzaamheden. 
 

 
 

 



Renovatie schoolgebouw 

Bij renovatie van het schoolgebouw wijzigt er in principe niets aan de 
bestaande situatie. Deze optie beperkt zich tot aanpassing van het 
gebouw naar de huidige technische en functionele maatstaven.  
 
Renovatie sluit niet aan bij de vastgelegde speerpunten. 
 
Voordeel: Tijd en geld  
Nadeel: geen meerwaarde voor het totale voorzieningenniveau 

 
 

 



Multifunctionele acommodatie 

Nieuwbouw betekent een grootschalige transformatie. Uitgangspunt is 
een toekomstgericht gebouw met daarin de school, de kinderopvang, 
het gemeenschapshuis en een steunpuntfunctie. 
 
Nieuwbouw van een multifunctionele accommodatie sluit aan bij de 
vastgelegde speerpunten. 
 
Voordeel: Krachten versterking door clustering van voorzieningen 
Nadeel: Tijd en geld 

 
 

 



Voorkeursscenario 

Voorkeur van de stuurgroep: multifunctionele accommodatie 
 
Bij het realiseren van een multifunctionele accommodatie 
wordt ingezet op de meerwaarde van samenwerking tussen de 
maatschappelijke partijen waardoor er een versterking van het 
maatschappelijke voorzieningenniveau in Zevenbergschen 
Hoek kan ontstaan. 



Samenwerkingspartijen 

Korte toelichting vanuit de stuurgroep: 

 

L.  J.R. Hoogwerf – De Waarden 

  P. Van Hassel – De Hoeksteen 

  G.W. van Leusden – De Zevensprong 

  T. Berkien – Surplus 

  M. Oostvogels – De Zeven Dwergen 

  J. Ettema – De Roef 

 
 
 

 



Zoeklocatie 
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Zoeklocatie 
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Volumestudie 



Vervolgproces 
Van visie naar gebouw 
Communicatieproces 



Van visie naar ontwerp naar gebouw 

Verwerking reacties informatieavond 

Vaststelling locatiestudie (gemeenteraad 13 december?) 

Ontwerpfase 

Locatieontwikkelingsovereenkomst 

Bouwfase 

Haalbaarheidstudie: onder andere nadere onderzoeken 
en financiele doorrekening 

Circa 3 jaar 



Communicatie 

 

 

 

Hoe wilt u bij voorkeur geinformeerd worden? 

Dorpstafel regelmatige update 

Bijeenkomst voorafgaand aan ontwerpfase 

Direct omwonenden schriftelijk bij werkzaamheden 

Relevante info op de gemeentelijke website (app?)  



Reacties 
Hoe wordt er gedacht over een multifunctionele accomodatie? 
Heeft de samenwerking wat u betreft meerwaarde? 
Op welke manier kan het gemeenschapshuis versterkt worden? 
Hoe ziet u de ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum? 
Wat is uw eerste reactie op de locatiestudie? 
Zijn er wat u betreft nog aandachtspunten die wij vergeten zijn? 
Etc. … 
 



Bedankt! 

HEEFT U NOG VRAGEN? 
  
 wendy.roelen@moerdijk.nl 
  
 06-13668619 
 
 www.moerdijk.nl  projecten in Zevenbergschen Hoek 
 
 
 


