Masterplan Heijningen

Hand in hand voor Heijningen
Toekomstvisie

Vitaal dorp
Heijningen wil een groen dorp zijn waar het fijn is om te wonen, waar het bruist van
activiteiten, waar jonge mensen die er zijn opgegroeid, willen blijven wonen en nieuwe
gezinnen uit de randstad zich willen vestigen. Een dorp met een dijk van een school.
De gemeenschap is met elkaar verbonden door vitaal verenigingsleven en een actieve
school.

Het Kompas, Gezonde school in het groen.
Een aantrekkelijke school voor kinderen, in het
bijzonder voor de kinderen met een doe-mentaliteit.
Met de leermeesters van Heijningen en daarbuiten
wil de school de talenten van de kinderen ontwikkelen zodat ze hun droom kunnen
nastreven. De kleinschaligheid wordt ingezet als een kracht. Met een nieuw
onderwijsconcept; unitonderwijs en een doe-klas komen de kinderen met een doementaliteit volkomen tot hun recht.
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Hoe gaan we de visie waarmaken?

Dit Masterplan is een 5 puntenplan
1.
2.
3.
4.
5.

School versterken
Samenwerking verenigingsleven-school
Community Center realiseren
Nieuwe functionaliteit schoolgebouw
Woon-impuls

1. De school versterken
Het Kompas is een kleinschalige school met een goede kwaliteit. De school is kwetsbaar en
moet gereedgemaakt worden voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Er is gekozen voor een
nieuw onderwijsconcept; unitonderwijs. Door daarnaast de school te versterken met
leerzame activiteiten voor de kinderen, die gezamenlijk met de gemeenschap (verenigingen,
bedrijfsleven, culturele instellingen e.a.) worden uitgevoerd, krijgen zowel de
aantrekkelijkheid en de kwaliteit van de school als de vitaliteit van het dorp een impuls. In de
loop van de tijd worden deze activiteiten verder uitgebouwd.
Heijningen is een dorp in een agrarische omgeving. Heijningers zijn doeners. Daarom past
een doe-klas op het gebied van techniek en milieu erg goed.
De activiteiten die op de korte termijn worden gerealiseerd zijn:






Schooltuin (thema gezond leven)
Kerstmusical (thema cultuur)
Gastlessen bedrijfsleven (thema beroepen en duurzaamheid)
Koningsdag (thema sport)
Doe-klas (thema leren door doen)
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2. Samenwerking verenigingsleven-school
De activiteiten die met de school worden uitgevoerd, worden gezamenlijk met de
verenigingen, instellingen en bedrijven vormgegeven. Ze zorgen voor een win-win situatie.
Ook de verenigingen ervaren de meerwaarde en de gemeenschapszin wordt ermee
gestimuleerd. Het is de bedoeling om met Meer-Moerdijk de ondersteuning van de
activiteiten zo te ontwikkelen dat er continuïteit ontstaat. Met stageplaatsen voor studenten
uit MBO en HBO wordt mede voorzien in de behoefte aan vrijwilligers voor de noodzakelijke
begeleiding van de activiteiten.
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3. Community Center realiseren

Het dorp verdient een plek waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Activiteiten voor
ouderen, mede om eenzaamheid tegen te gaan, kunnen prima in de leeromgeving van
kinderen plaatsvinden zodat ze elkaar kunnen versterken. Ouderen die knutselen met
kinderen, gesprekken hebben over het leven, over geschiedenis, samen koken en samen
zingen zijn voorbeelden om een impuls te geven aan een verbonden gemeenschap.
Het community center is ook de plaats waar de fysiotherapeut langs komt of de logopedist
of de administrateur die help bij het invullen van de belastingaangifte. Het kan de plaats zijn
waar de supermarkt een uitgiftepunt heeft, waarin de kinderen van de bovenbouw een rol
kunnen hebben.
Heijningen verdient een gemeenschapscentrum waar deze essentiële functies vorm krijgen.
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4. Nieuwe functionaliteit schoolgebouw
Om ervoor te zorgen dat de school zijn vernieuwingen kan waarmaken en dat de functies
van het community center kunnen worden gerealiseerd is het nodig om het gebouw te
voorzien van nieuwe functionaliteiten. Dat kan door het bestaande gebouw aan te passen,
maar ook door een nieuw complex met schoolwoningen te bouwen. In de nieuwe setting
zijn de volgende toegevoegde ruimten essentieel:
Algemene (kantine)ruimte voor activiteiten en keuken
Lokaal voor doe-activiteiten te delen met ouderen
Kleine ruimtes voor functies als fysio etc.
Winkel- ontvangstruimte, uitgiftebalie
Het is wenselijk om te onderzoeken hoe deze ruimten multifunctioneel gemaakt kunnen
worden, voor gezamenlijk gebruik met verenigingen en instellingen.
In het concept van schoolwoningen kunnen tevens woningen voor starters of doorstromers
worden gerealiseerd. Ook deze mogelijkheden moeten in een onderzoek op haalbaarheid
worden verkend.

Moodboard binnenkant school

Moodboard schoolplein
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5. Woon-impuls
Samen met de Dorpstafel trekken we de conclusie dat een aantrekkelijk dorp mogelijkheden
moet bieden voor jonge mensen om in het dorp te blijven wonen. Daarvoor zijn
starterswoningen nodig. Die zijn er, maar worden door een gebrek aan doorstroming bezet
gehouden door oudere bewoners en gezinnen. Er is een behoefte aan woningen voor
doorstromers zodat de goedkopere woningen beschikbaar komen voor starters. Heijningen
blijkt aantrekkelijk voor jonge gezinnen die vanuit de randstad naar de polder komen en er
een betaalbare woning vinden. Met een aantrekkelijke school en een vitale en actieve
gemeenschap wordt het vestigingsklimaat versterkt.
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