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Uitvoering scholenproject 2019

Steenbergen; 8 oktober 2019

Aan de Raad,

Op vrijdag 10 mei 2019 heeft de finale van het scholenproject Steenbergen plaatsgevonden; de 
debatwedstrijd voor groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. De organisatie van het scholenproject 
ligt bij de griffie en uw raad. De uitvoering wordt daarna belegd bij de ambtelijke organisatie.
De jury (bestaande uit de leerplichtambtenaar, havenmeester en manager van de bibliotheek) heeft 
het project van de leerlingen van de Gummarusschool groep 8b bekroond als winnend voorstel van 
het scholenproject 2019, dat als thema 'bewegen' heeft meegekregen. Onderdeel van het 
scholenproject is de afspraak dat het winnende project door de gemeente wordt uitgevoerd en niet 
meer dan C 2.500,-- mag kosten.

Het winnende project 2019 heet "Steenbergse Tuin": de leerlingen uit groep 8b van de Gummarus 
school hebben bedacht om in het trimbosje van Steenbergen diverse sportieve activiteiten te 
organiseren en gezonde producten aan te bieden. Het voorstel is om klim- en speeltoestellen en 
paintball-spullen ter beschikking te stellen voor activiteiten. Daarnaast willen de leerlingen graag dat 
er een foodtruck komt met gezond voedsel en picknicktafels. Ze willen gebruik maken van 
sponsoren en vrijwilligers om het initiatief op te starten en draaiende te houden.

Het idee van de "Steenbergse Tuin" past goed in de ontwikkelplannen van gemeente Steenbergen, 
maar blijkt na een extra ambtelijke toets op 6 juni 2019 toch niet realiseerbaar binnen kaders van 
tijd, capaciteit, veiligheid en middelen. Vooral de fysieke veiligheid van spelende kinderen kan 
momenteel niet gegarandeerd worden. Er zijn teveel zwakke bomen op de beoogde locatie. De 
beoogde ontwikkelplannen waar de "Steenbergse Tuin" in meegenomen zou kunnen worden, 
bevinden zich nog in de oriëntatiefase. De plannen kunnen pas verder uitgewerkt worden nadat er 
met de Perspectiefnota en de begroting 2020 middelen voor beschikbaar zijn gesteld. De begroting 
2020 wordt op 7 november 2019 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Op vrijdag 28 juni is wethouder Prent in gesprek gegaan met twee deelnemers uit het winnende 
team van de Gummarusschool (de derde leerling was ziek). Met hen is gekeken naar een 
alternatieve invulling voor het idee van de "Steenbergse Tuin" die wel op korte termijn realiseerbaar 
zou zijn. De leerlingen hebben aangegeven dat ze het fijn vinden dat gemeente serieus naar hen 
luistert en moeite doet om het idee mee te nemen in de gemeentelijke plannen. Ook het mee 
kunnen denken over alternatieve invulling wordt zeer gewaardeerd. Uitkomst van dit gesprek is om 
de komende herfstvakantie een beweegactiviteit te organiseren voor de doelgroep 10-14 jaar en te 
kijken of deze activiteit ook in andere vakanties/alle kernen georganiseerd kan worden.
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De leerlingen willen graag een actieve rol spelen in de verdere voorbereiding van de activiteit, mits 
dat past in hun eigen agenda's.
Het gesprek van 28 juni heeft daarom een vervolg gekregen op dinsdag 13 augustus. Tijdens dit 
gesprek zijn de eerste ideeën verder geconcretiseerd:

* In de herfstvakantie wordt een lasergame-activiteit gehouden voor de doelgroep 10-14 jaar 
(leeftijdgroep winnende leerlingen). De activiteit is bedoeld voor alle Steenbergse kinderen 
in die leeftijdscategorie.

» De activiteit is geen instuif; kinderen kunnen zich hiervoor aanmelden bij de sportcoach.
» De lasergame-activiteit is het alternatief voor het initiële idee van een paintball-activiteit.

Lasergamen kan ook binnen georganiseerd worden en is daarmee weersbestendiger.
» De activiteit wordt gehouden in gemeenschapshuis het Cromwiel; voorzien van drinken en 

gezonde snacks.
» De activiteit wordt begeleid door sportcoach en jongerenwerk.
» De activiteit vindt plaats op donderdag 17 oktober 2019; in de herfstvakantie.

De lasgergame-sets die worden aangeschaft blijven eigendom van de gemeente en daarmee ook 
duurzaam ter beschikking aan de activiteiten van sportcoach en jongerenwerk. Dit biedt de 
mogelijkheid om de activiteit vaker aan te bieden; ook in andere kernen. Hiermee kan binnen het 
beschikbare budget ook later nog invulling worden gegeven aan onder andere de thema's 
'bewegen', 'jongerenparticipatie' en 'kerngericht werken'.

Zowel de locatie van het Cromwiel als de beschikbare begeleiding vanuit sportcoaches en 
jongerenwerk maken dat de activiteit niet omvangrijker kan worden uitgevoerd dan nu is 
voorgesteld. Vooral de (fysieke) veiligheid van de deelnemende jeugd moet te allen tijde worden 
gewaarborgd. Ervaringen die worden opgedaan met deze activiteit worden meegenomen bij 
vervolgactiviteiten.

De lasergame-activiteit is in overleg met de winnaars van het scholendebat 2019 bedacht als 
alternatieve uitvoering in 2019. Er is met hen afgesproken dat ze daar waar mogelijk zelf ook actief 
reclame zullen maken voor de activiteiten, bijvoorbeeld op hun eigen sociale media accounts.
De betreffende leerlingen hebben meermaals aangegeven blij te zijn met de manier waarop zij om 
inbreng gevraagd worden en dat ze actief worden betrokken bij de uitvoering van 'hun project'.

Hoogachtend, )
burgemeester en wethouders van Steenbergen/ 
de loco-secretaris, dę/burgemeesier,

.C. de Korte, MCM
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