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De school met de Bijbel (SMDB) in Noordeloos heeft aangegeven toch te willen 
participeren in het project Noorderhuis te Noordeloos. In een eerder stadium besloot de 
school niet aan het project te willen deelnemen. Het schoolbestuur is echter, na intensief 
beraad, tot de conclusie gekomen dat school, inwoners en gemeente gebaat zijn bij 
deelname van de school. Het college van b&w van de gemeente Giessenlanden heeft 
besloten om de haalbaarheid van participatie van de school te onderzoeken.

Conclusie
De afgelopen periode hebben het bestuur en de directie van de christelijke basisschool intensief 
nagedacht over de kansen en bedreigingen die op de school en het dorp afkomen. Hieruit hebben 
zij de conclusie getrokken dat zowel de basisschool, de inwoners van Noordeloos als de gemeente 
gebaat zijn bij een integratie van de school in het project Noorderhuis. Hiermee wijkt het 
schoolbestuur van SMDB af van hun eerder gekozen standpunt om niet in het project Noorderhuis 
te participeren. 

Afweging 
Aangezien de uitgangspunten voor het project Noorderhuis in januari al door de gemeenteraad zijn 
vastgesteld, moest het college van b&w een afweging maken: doorgaan met het project aan de 
hand van de huidige uitgangspunten of de haalbaarheid van participatie van de school alsnog 
onderzoeken. Het college heeft voor het laatste gekozen. 

Onderzoek
Wethouder Elisabeth van Leeuwen: “Het project Noorderhuis heeft onder andere als doel om de 
voorzieningen in het dorp toekomstbestendig te maken. Hoe meer functies we kunnen combineren 
hoe meer ze elkaar kunnen versterken en hoe groter de kansen dat voorzieningen ook in de 
toekomst beschikbaar blijven voor het dorp. Als college hebben we daarom besloten om de 
participatie van de school eerst op haalbaarheid te onderzoeken voordat we verder gaan met het 
project.”

De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek worden medio april/mei aan de gemeenteraad 
voorgelegd.


