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TOELICHTING VAN DE PLANNEN OP 30 JUNI 

AANVANG: 19.00 UUR - DE KAPSCHUUR, DE TWAALF HOVEN 
IEDEREEN IS WELKOM 

          
 
INTERNE NIEUWSBRIEF      extra editie 28 juni 2016 
 
Ja! Dat is de uitkomst van het onderzoek naar de mogelijkheid om 
basisschoolleerlingen en bewoners van De Twaalf Hoven samen onder één dak te 
brengen. De nieuwbouwplannen van De Twaalf Hoven en de scholen worden dan 
gecombineerd: van 0-110 jaar in Winsum. In mei is dit idee gepresenteerd. In deze 
nieuwsbrief vertellen we je hier meer over. 
 
 
EINDCONCLUSIE: 0-110 JAAR GAAN SAMEN ONDER ÉÉN DAK 
IN WINSUM  
 
Nadat we je in mei geïnformeerd hebben 
over het idee, is er intensief overleg geweest 
tussen het bestuur van De Hoven, de 
schoolbesturen VCPO Noord-Groningen en 
Lauwers & Eems en de gemeente over de 
samenwerking. De eindconclusie van deze 
overleggen is dat er groot draagvlak en 
enthousiasme is voor het combineren van de 
nieuwbouwplannen van De Twaalf Hoven 
met de nieuwbouwplannen voor een Brede 
School/Kindcentrum op deze locatie. 
 
Doel van de overleggen was om te kijken of 
en hoe er samengewerkt kan worden en hoe 
er voor iedereen (bewoners, overige 
cliënten, kinderen en medewerkers) 
meerwaarde kan ontstaan. Ook 
mogelijkheden om samen te werken met de 
buurt, andere kindvoorzieningen en het 
sport- en verenigingsleven in Winsum zijn 
besproken. Er is een eindrapport gemaakt. 
 
De deelnemende partijen komen tot de 
conclusie dat er groot draagvlak en 
enthousiasme is voor het combineren van de 
nieuwbouwplannen van De Twaalf Hoven 
met de nieuwbouwplannen voor de scholen 
op deze locatie.  
 

Centrum voor jong, oud, zorg, school en 
sport 
De vier betrokken besturen (bestuur De 
Hoven, de schoolbesturen Lauwers & Eems 
en VCPO Noord-Groningen, college B&W 
gemeente Winsum) onderschrijven de visie 
en de ontwikkeling. Zij gaan ervoor om 
gezamenlijk op de locatie De Twaalf Hoven 
nieuwbouw voor mensen van 0-110 jaar te 
realiseren.  
 
Het doel staat daarmee duidelijk alle partijen 
voor ogen: een centrum voor jong en oud en 
dé plek in de toekomst voor het 
basisonderwijs in Winsum.  
 
Uiteraard vergt dit ambitieuze plan nog veel 
uitwerking. De gemeente, De Hoven en de 
schoolbesturen Lauwers & Eems en VCPO 
Noord-Groningen gaan werken aan de 
uitvoering, waarbij de scholen Tiggeldobbe 
en De Piramiden deelnemen. 
 
Hierbij wordt nadrukkelijk veel ruimte 
gegeven aan participatie van kinderen, 
ouders, cliënten, medewerkers, 
(sport)verenigingen en inwoners van de 
aangrenzende wijk en Winsum in het 
algemeen.   
 
Hoe definitief is dit plan? 
We zijn er nog niet. De gemeenteraad moet 
dit plan nog goedkeuren. En dit plan kan 
alleen worden uitgevoerd als er voldoende 
financiering komt. Voor belangrijke delen 
staat deze financiering al voor ogen. Ook is 
de verwachting dat voor dit geweldige 
initiatief externe subsidiebronnen 
aangeboord kunnen worden. 
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TOELICHTING VAN DE PLANNEN OP 30 JUNI 
 
Op 30 juni worden het onderzoek en het eindrapport toegelicht in een informerende 
raadsbijeenkomst. Medewerkers, inwoners, cliënten, mantelzorgers, ouders, etc… iedereen is 
hier natuurlijk welkom! 
 
Datum: donderdag 30 juni 
Locatie: De Kapschuur, De Twaalf Hoven, Meeden 1, Winsum 
Tijd: 19.00 uur inloop, 19.30 uur start presentatie 
 
Na de presentatie kun je vragen stellen aan de directie van De Hoven, de schoolbesturen, de 
wethouders Marc Verschuren en Harmannus Blok en de partijen die het 
haalbaarheidsonderzoek hebben begeleid. 
 
Informatie in de hal 
Naast de bijeenkomst op 30 juni, kun je ook via de informatieborden in de hal meer te weten 
komen over de plannen.  
 
 
 
 
VISIE, SAMENWERKING, GEBOUW EN OMGEVING 
 
Het project is uniek. Er staat in Noord-
Nederland nog geen zorg- en woonvorm die 
zo maximaal is geïntegreerd met het 
basisonderwijs. En ook uniek omdat hier 
scholen samen gaan optrekken in één 
gebouw met gezamenlijke opvang en 
ondersteunende voorzieningen. Tijdens het 

haalbaarheidsonderzoek zijn alle aspecten 
van dit project met elkaar besproken. 
Kunnen we dit project echt met elkaar 
dragen? Wat is onze visie op de functie van 
het gebouw? Hoe kunnen we samenwerken? 
Welke kansen zien we?

 
 
MEER OVER DE VISIE… 

 
Er ligt nu de kans om in Winsum een 
efficiënter, beter en waardevoller 
samengesteld gebouw te maken dan 
ieder voor zich apart mogelijk.  
 

Efficiënter, omdat er samen meer ruimte 
gebruikt kan worden door intensievere 
benutting en dubbelgebruik.  
 

Beter, omdat activiteiten gebruik kunnen 
maken van elkaars tijd, kennis en ervaring, 
zowel bij leerlingen, bewoners als hun 
personeel. 
 
Waardevoller, omdat er volop gelegenheid 
voor momenten van ontmoeting tussen oud 
en jong zal zijn, gepland dan wel spontaan. 

 
 

OP EXCURSIE 
 
Er is in Nederland een ander project dat lijkt op dit idee in Winsum:  
Muzerijk in Uden. Om te kijken hoe daar een en ander is georganiseerd en 
vormgegeven is een excursie naar Uden georganiseerd. Op 10 juni is een 
afvaardiging van ongeveer 50 personen van de betrokken organisaties met 
elkaar op excursie naar Muzerijk geweest. Van deze excursie zijn een filmpje en een verslag 
gemaakt. Deze vind je (vanaf vrijdag) op de website van De Hoven: www.dehoven.nl/nieuws. 
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MEER OVER DE SAMENWERKING… 

 
Zorg en onderwijs 
We creëren een ontmoetingsplein, dat 
het bruisende hart van 0-110 jaar in 
Winsum gaat worden. Hierbij krijgt de 
samenwerking met de wijk veel 
aandacht. De plek is gericht op 

iedereen en op alle leeftijden. Buiten het 
gebouw genieten kinderen en bewoners van 
wandel-, tuinier- en kijktuinen. Kinderen 
stimuleren ouderen tot activiteit, ouderen 
geven kinderen aandacht. Dat kan spontaan 
of gepland zijn. Ze doen er toe voor elkaar!  
 
De scholen 
De scholen gaan daar waar mogelijk 

samenwerken. Ieder 
vanuit hun eigen 
verschillende identiteit. 
Er wordt gezamenlijk 
gebruik gemaakt van 
het speelplein, de speellokalen, 
themalokalen, bibliotheek, muzieklokalen en 
aula. Klaslokalen, de leerpleinen en 
directiekamers, worden per school ingevuld. 
 
Sport en bewegen: een nieuwe sporthal 
Sport en bewegen zijn van belang voor jong 
en oud. Ook sport- en wijkvoorzieningen 
worden hier gehuisvest. Het plan is om een 
nieuwe sporthal te realiseren.  

 
 
 
MEER OVER HET GEBOUW EN DE OMGEVING… 

 
Winsum is al een dorp met een groot 
aanbod van winkels, maatschappelijke 
voorzieningen en onderwijs. Dat 
wordt nu nog completer.  
 

Voor de buurt betekent dit dat het levendiger 
wordt. En vooral ook mooier. De kans 
bestaat nu om de ruimte anders in te richten 
en meer met de wijk te verbinden. Het is ook 
een wens van De Twaalf Hoven om bewoners 
meer onderdeel van de wijk te laten worden. 
  
Locatie 
Het nieuwe gebouw (of gebouwen) komt op 
een andere plaats dan het huidige complex 
van De Twaalf Hoven. De huidige gebouwen 
van De Twaalf Hoven worden gesloopt. 
Hierdoor ontstaat ruimte dat als een park 
kan worden ingericht. 
 
“Dorps” 
Een erg belangrijk aandachtspunt bij de 
ontwikkeling is de grootte van de gebouwen 
en het geheel als totaal. Het past bij de visie 
van De Twaalf Hoven, de scholen én de 

wijk/Winsum om deze locatie vanuit dorpse 
verhoudingen te benaderen. Kleinschalig, 
losse elementen, oog voor het individu, 
geborgenheid, veilige sfeer zijn termen die 
daarbij passen. Dit komt in de uitwerking 
verder aan de orde. 
 
Gebouw 
Hoe de gebouwen eruit gaan zien is nog niet 
duidelijk. Er is al wel gesproken over de 
mogelijke vormen en aan welke eisen en 
wensen de bebouwing moet voldoen. 
Bijvoorbeeld bebouwing in de vorm van een 
“Plein”. Of juist bebouwing in de vorm van 
een “Straat”. Dit wordt in een volgende fase 
nader bepaald. 
 
Duurzaamheid 
0-110 Winsum wordt het maatschappelijke 
hart van Winsum. Toekomstbestendig. 
Duurzaamheid is dan belangrijk. Daar 
hebben we extra aandacht voor. Enerzijds 
als het gaat om het gebouw en de omgeving, 
anderzijds ook in educatie en 
bewustwording. 
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DENK VERDER MEE. PRAAT VERDER MEE. DOE MEE! 
Over bijvoorbeeld ontwerp, locatie, verkeer, sport, 
(wijk)activiteiten, communicatie, 
betrokkenheid… 
 
Dit plan kan niet zonder hulp succesvol gerealiseerd worden. 
We nodigen je - als wellicht toekomstige gebruiker - daarom 
uit om mee te praten, mee te denken en mee te doen.  
 
Of je nu medewerker, cliënt, ouder, inwoner van Winsum, 
mantelzorger, lid van een sportvereniging of activiteitenclub bent. 
Alle ideeën zijn welkom! Na de zomervakantie laten we weer van 
ons horen en vertellen we je waar je dan terecht kunt.  
 
Kun je niet wachten en wil je nu al een idee, mening, visie, plan 
met ons delen? Dat kan! Mail dan naar h.boelens@dehoven.nl. 
 
 
 

 
 
 
DE PLANNING VOOR HET VERVOLG 
EIND 2018: GEBOUW IN GEBRUIK 
 
Tot oktober wordt gewerkt aan het verdere ontwikkelingsplan en het 
financieringsplan. Als de gemeenteraad een positief besluit heeft 
genomen, wordt verder gewerkt aan het ontwerp en daarna de 
concrete bouwrealisatie. Daarna zal een definitief besluit genomen 
worden. Eind 2018 wordt het gebouw dan in gebruik genomen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEER INFORMATIE 
 
Op de website van de gemeente www.winsum.nl vind je meer 
achtergrondinformatie over dit plan en de Brede School.  
Heb je vragen die niet in deze informatie aan bod komen?  
Dan kun je via e-mail je vraag stellen.  
Mail dan naar: informatienieuwbouw@dehoven.nl. 


