
Aan het college van burgemeester en wethouders en 

de leden van de gemeenteraad 

 

 

 

Betreft: aangekondigde sluiting Basisschool St. Servatius Borkel en Schaft 

 

 

Geacht college en geachte gemeenteraad, 

Opnieuw brand in Borkel en Schaft!  

In oktober 2017 stuurden wij u een brandbrief. Er moest wat gebeuren in 

Borkel en Schaft om de leefbaarheid van ons dorp voor de toekomst te borgen. En er is gehoor 

gegeven aan onze oproep! De gemeenteraad heeft een lagere grondprijs gehanteerd, waardoor het 

bouwplan Biestven II haalbaar werd. Enkele weken geleden zijn de woningen opgeleverd. Een mooi 

resultaat van een goede samenwerking. Met goede moed pakken we nu enthousiast door naar de 

volgende woningbouwplekken. En Borkel en Schaft zit op meer vlakken in de lift. We zijn met de 

nieuwe GSM-mast veel beter bereikbaar, op dit moment wordt het glasvezelnetwerk in het 

buitengebied aangelegd en de N69/westparallel levert kansen op voor de aantrekkelijkheid en 

bereikbaarheid van ons dorp. 

Maar wat gebeurt er nu ineens? Skozok kondigt aan de stekker uit Basisschool St. Servatius te 

willen trekken. Onderwijs in de huidige vorm is volgens Skozok voor de toekomst niet houdbaar. Het 

einde van de school na volgend schooljaar dreigt. Een heftig en onverwacht bericht dat ingeslagen is 

als een bom. Maar we gaan er samen de schouders onder zetten om een oplossing te vinden en 

daar hebben we uw steun bij nodig! 

De basisschool in ons kleine dorp is van levensbelang. Een belangrijke voorziening voor jongeren die 

is ons dorp willen blijven wonen, maar ook een voorwaarde voor jongeren en jonge gezinnen die zich 

willen vestigen in Borkel en Schaft. Het mogelijk verdwijnen van de school betekent een serieuze 

bedreiging van de leefbaarheid, de veiligheid en de sociale cohesie van ons dorp. 

Wij willen er dan ook alles aan doen om de school en het basisonderwijsaanbod op een 

toekomstbestendige manier te behouden. En gelukkig hebben we de toezegging van wethouder 

Mieke Theus dat ze met ons meegaat in de zoektocht naar een oplossing. En wij hopen u allemaal 

aan onze zijde te vinden. 

Als we samen de uitdaging aangaan, hebben we er alle vertrouwen in dat het ons gaat lukken. Samen 

met ouders, de MR van school, de werkgroep school en de gemeente gaan we de situatie in beeld 

brengen, scenario’s uitwerken en keuzes maken. We delen de lijn van de gemeente dat we eind van 

dit kalenderjaar willen weten wat er na volgend schooljaar staat te gebeuren. In de komende 

maanden zal er veel werk verzet moeten worden en wij zijn bereid tot het doen van grote 

inspanningen. Ons belang is simpelweg te groot. 

In de afgelopen tijd hebben we gemerkt dat college en gemeenteraad Borkel en Schaft een warm 

hart toedragen. Naar ons idee staan de neuzen overwegend in dezelfde richting. Dat sterkt ons in de 



overtuiging dat we er samen uit gaan komen en dat we kunnen rekenen op de steun van alle 

partijen. 

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u ons bereiken via secretaris@dorpsinitiatiefbes.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Aico Visschers 

voorzitter Dorpsinitiatief Borkel en Schaft 


