
                          

                                 

 

             Motie 

De raad van de gemeente Valkenswaard, in vergadering bijeen op donderdag 25 februari 
2021 behandelende het voorstel inzake overgang basisschool St. Servatius Borkel & Schaft 
door RBOB de Kempen 

 In overweging nemende dat: 

. Borkel & Schaft een prachtig klein dorp in de gemeente Valkenswaard is. Een hechte 
gemeenschap waarin iedereen elkaar kent, voor elkaar klaar staat, waar het fijn is om te 
wonen en waar de natuur om iedere hoek ligt; 

. voorzieningen en verenigingen echter onder druk staan, jongeren moeilijk een woning 
in het eigen dorp vinden en met ingang van het schooljaar 2021/2022 de Stichting Katholiek 
Onderwijs zuid oost Kempen stopt met de instandhouding van de bijzondere basisschool St. 
Servatius. Een verschraling; 

. het dorpsinitiatief onlangs een integrale visie, “Kijk op de toekomst van Borkel & 
Schaft”, heeft ontwikkeld waarin zij ons meenemen langs de belangrijkste thema’s die er 
naar hun mening spelen; 

. het doel van de integrale visie is een mooie toekomst voor Borkel & Schaft. Een doel 
dat wij van harte onderschrijven en via specifieke maatwerkgerichte maatregelen, in hun 
onderlinge samenhang, willen ondersteunen; 

. in een uitgevoerde enquête wordt een zevental thema’s benoemd dat belangrijk wordt 
geacht voor Borkel & Schaft. Ieder apart, maar zeker in hun onderlinge samenhang, 
belangrijk: 
Woningbouw; Buitengebied; School; Verkeer; Zorg; Verenigingen en Promotie; 

. in de integrale visie’ “Kijk op de toekomst van Borkel & Schaft”, het Dorpsinitiatief per 
onderwerp via een Begripsomschrijving, Doelstelling en Werkwijze de problematiek en daar 
waar mogelijk de weg naar verbetering heeft beschreven; 

. zij dit niet alleen kunnen en nadrukkelijk ondersteuning van de gemeente 
Valkenswaard vragen/nodig hebben; 

. de ontwikkeling bij de basschool St. Servatius deze stelling absoluut onderschrijft; 

·  gemeente Valkenswaard nu aan zet is om op korte termijn te komen tot opstelling van 
ook een integrale visie waarin een stap verder wordt gedaan dan door het Dorpsinitiatief is 
gedaan. Een stap op weg naar daadwerkelijke interactieve oplossingen, SMART-



geformuleerde acties en beschikbaarstelling van middelen om e.e.a. te effectueren / 
realiseren; 

. de situatie van de basisschool evenals bijvoorbeeld ook de terugloop in de agrarische 
sector vragen om snelle concrete acties. Niet solitair, maar integraal.  
 

Verzoekt het college: 

Voor het einde van het jaar een SMART-geformuleerde, interactief opgestelde integrale visie 
voor Borkel & Schaft aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen en daar waar 
mogelijk al bij de Programmabegroting 2022 doch uiterlijk bij het opstellen van de Nota 
Kaders 2023 hiervoor middelen te reserveren. 

Fractie H&G 

Hans Bimmel, 
Susanne Peeters 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


