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Inleiding
Waarom een nieuw schoolplein in Mantgum
Mantgum is een dorp met een school, de openbare basisschool "de Gielguorde". Het schoolplein bij
deze school heeft naast de functie als ruimte om de pauze door te brengen tijdens schooluren ook
een sociale functie. Het is een belangrijke ontmoetingsplaats voor alle inwoners van het dorp. Niet
alleen tijdens schooluren, maar ook na schooltijd ontmoeten kinderen elkaar hier. Basisschooljeugd
maar ook de jongeren die al naar het voortgezet onderwijs gaan treffen elkaar hier om bijvoorbeeld
te voetballen of tafelvoetbal te spelen. Daarnaast komen ook ouders/grootouders naar het
schoolplein met hun kleine kinderen zodat deze kunnen fietsen of spelen onder hun toeziend oog.
Mantgum is namelijk een terpdorp is met veelal drassige grasveldjes. Dit heeft tot gevolg dat de
kinderen tijdens natte perioden niet kunnen spelen op deze veldjes. Ook de enige speeltuin in het
dorp, de Pôle, heeft een drassige ondergrond. Hier kunnen kinderen vooral tussen oktober en maart
niet terecht. Het schoolplein is elk seizoen de enige begaanbare speelplek voor de jeugd in het
dorp.
Voor de onderbouw is er op het
kleuterplein een zandbak en een
glijbaan. Voor de bovenbouw staat er
op het schoolplein een duikel/klimrek,
een tafeltennistafel en een
korfbalpaal. Her en der zijn er op het
schoolplein knikkerkuiltegels
geplaatst. Geen uitdagend plein voor
de kinderen. Dit leidt nogal eens tot
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geklier en ongezellige pauzes. Daarnaast is het plein gedateerd. De speeltoestellen zijn meer dan 20
jaar geleden aangeschaft en de glijbaan voldoet inmiddels niet meer aan de wettelijke eisen. Tijd
voor meer actie op het plein!
Basisschool De Gielguorde centraal in het dorp
Basisschool "de Gielguorde" ligt centraal in het dorp Mantgum, een terpdorp met ongeveer 1200
inwoners. Met name de laatste 20 jaar is het uitgegroeid tot een forensendorp waarbij de
werkenden zich met name richten op Sneek en Leeuwarden. Rondom school staan sociale
woningbouwwoningen en vrijstaande koopwoningen. Tegenover school staat de Poiesz supermarkt
en ook de gymnastiekzaal is gelegen aan de andere kant van de straat.
Mantgum heeft een vereniging dorpsbelang, Doarpsmienskip Mantgum, en kent een uitgebreid
sportief en cultureel verenigingsleven, waaronder tennis, kaatsen, korfbal, judo, dans, toneel, muziek
en zang. Mantgum is bereikbaar per trein en bus. Er zijn een aantal winkels in het dorp waar ook de
omringende dorpen gebruik van maken. Hieronder vallen de Poiesz supermarkt, een
bloemenwinkel, twee kapperswinkels, een schoenenwinkel, de bakkerswinkel, een café annex
snackbar. Het dorpshuis De Wjukken wordt gerund door vele vrijwilligers en verder zijn er nog een
aantal kleine zelfstandige ondernemers in het dorp.
Mantgum is een van de vier grotere dorpen van de gemeente Littenseradiel (totaal 29 dorpen) en
zal met de herindeling in 2018 overgaan naar de gemeente Leeuwarden. Mantgum heeft naast de
openbare basisschool De Gielguorde, centraal in het dorp gelegen, ook kinderopvang en een
peuterspeelzaal. Op de basisschool zitten ongeveer 120 leerlingen uit Mantgum en omringende
dorpen.
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Doelstelling en omschrijving van het plan
Inventarisatie van wensen, behoefte en ideeën


Het opknappen van het huidige schoolplein.



Het plaatsen van meer klimtoestellen voor zowel het kleuterplein als het bovenbouwplein.



Aanschaffen van een nieuwe glijbaan.



Het creëren van zitplaatsen zodat de kinderen hun fruit buiten kunnen opeten.



En bovenal een speciale ruimte op het plein maken voor voetballende kinderen.
Het schoolplein in
Mantgum wordt een
uitnodigende plek waar
kinderen gestimuleerd
worden te spelen, te
ontdekken en elkaar te
ontmoeten. Het schoolplein
is het gehele jaar door
toegankelijk voor jong en
oud.

Als laatste wens is er het verplaatsen van de ingang van school naar de voorzijde van het gebouw.
De ingang is nu aan de achterzijde van het schoolgebouw. Een onduidelijke looproute voor mensen
die voor het eerst op bezoek komen. Voor meer duidelijkheid en uitstraling is een ingang aan de
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straatzijde gewenst. Hier kan dan tevens een ophaalplek gemaakt worden voor de wachtende
ouders/verzorgers die hun kinderen om twaalf uur of kwart over drie ophalen van school. De
huidige ophaalplek is namelijk onveilig doordat de ouders op straat wachten, de kinderen moeten
oversteken en het doorgaande verkeer ondervindt hier hinder van.
De schoolkinderen
Naar aanleiding van een vragenlijst opgesteld door de schoolpleincommissie konden de leerlingen
samen met hun leerkrachten
aangeven wat zij missen op het
schoolplein en hun wensen en
ideeën voor het nieuwe
schoolplein kenbaar maken.
Resultaten inventarisatie
De schoolkinderen willen meer
ruimte om te voetballen, willen
meer toestellen om te kunnen klimmen en klauteren, meer duikelrekken, gezellige zitplaatsen om te
zitten kletsen en hun fruit te eten, een gedeelte op het plein om te kunnen hutten bouwen en
misschien een plek om een tuintje aan te leggen voor het verbouwen van groente.
Onderdelen van het nieuwe plein
Naar aanleiding van de inventarisatie van de basisschoolkinderen heeft de schoolpleincommissie
offertes opgevraagd bij diverse leveranciers van speeltoestellen. Besloten is Stedon te Leeuwarden
de toestellen te laten maken en plaatsen. Stedon verzorgt op veel plaatsen in Friesland, waaronder
de gehele gemeente Leeuwarden, het plaatsen van voetbalkooien, sportkooien, sporttoestellen,
speeltoestellen en de aankleding van onder andere pleinen en straten. Zie bijgevoegde offertes
voor overzicht speeltoestellen en banken.
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School
Het totale plan van de OC betreft niet zozeer alleen de vernieuwing van het schoolplein door het
plaatsen van nieuwe speeltoestellen, maar er is breder gekeken en gebrainstormd over de gehele
omgeving rondom school. Dat wil zeggen er is uitgebreid nagedacht over de mogelijkheden om de
uitstraling van de school te verbeteren. De schets/tekening die Nico Kloppenburg voor ons had
gemaakt, zorgde voor verdere ideevorming met betrekking tot de groenstrook.
Wat moet er nog gebeuren
Fase I betreft het realiseren van een trapveld op het schoolplein. Inmiddels is toestemming door de
gemeente gegeven om een stukje snippergrond bij het schoolplein te betrekken zodat er meer
ruimte is voor het voetballen. De financiering voor het realiseren voor dit trapveld is rond. Op
zaterdag 27 november 2016 is het stukje snippergrond uitgegraven en is er zand in gestort. Het
straten kon wegens weersomstandigheden pas halverwege december beginnen. Het plaatsen van
het trapveldje vindt doorgang zodra het grondwaterpeil gezakt is.
Fase II omvat het plaatsen van de speeltoestellen, de banken, en het planten van bomen.
Financiering is nog niet rond. Daarnaast is er voor de
speeltoestellen hoger dan 1 meter vergunning aangevraagd
bij de gemeente om deze te kunnen plaatsen. Het wachten is
op de verlening van deze vergunning.
Fase III betreft het verplaatsen van de ingang van school naar
de straatzijde. Waar tevens een ophaalplek gemaakt wordt

Zijde nieuwe hoofdingang

voor de wachtende ouders/verzorgers.
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Betrokken partijen en doelgroepen
Initiatiefnemers
De Oudercommissie is een groep ouders van kinderen op de basisschool de Gielguorde die zowel
met als zonder samenwerking van leerkrachten activiteiten opzet voor de basisschoolkinderen.
Activiteiten zoals de sinterklaasintocht, kerstviering, schoolpleinfeest en laatste schooldag staan
jaarlijks op de agenda. Bron van inkomsten voor de oudercommissie is het maandelijks ophalen van
het oud papier. Daarnaast organiseert de oudercommissie jaarlijks een garagesale in het dorp en
verkoopt zij bij school eten en drinken voor de bezoekers. Een groot deel van de inkomsten van de
OC wordt besteed aan deze jaarlijkse activiteiten en een ander deel komt ten goede aan
lesprojecten voor de kinderen. Twee jaar geleden is uit de OC-pot de aanschaf voor nieuwe
sportshirts gedaan.
Oudercommissie, die aan het begin van het nieuwe schooljaar 2014/2015 van twee naar tien leden
uitbreidde, is de trekker van het plan "Meer actie(f) rondom school". Twee ouders startten een
brainstorm over hoe het anders zou kunnen op het schoolplein. Leuker, vrolijker, minder geklier en
meer gezelligheid voor alle leeftijden. Drie leden van de OC vormen sindsdien de
schoolpleincommissie. De schoolpleincommissie verzamelt alle ideeën, en is doende met het
betrekken en informeren van diverse partijen voor samenwerking, financiering en draagkracht.
Doarpsmienskip Mantgum
Omdat in eerste aanvang er twee initiatieven waren, te weten een sportkooi op de groenstrook
naast school en daarnaast het vernieuwen van het huidige schoolplein, is contact gezocht met het
bestuur van Doarpsmienskip Mantgum. Zij zegde haar samenwerking en commitment toe. In eerste
instantie voor het realiseren van de sportkooi met praktische hulp en financiële middelen. En in
tweede instantie, toen het realiseren van de sportkooi op de groenstrook naast school en tegenover
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de supermarkt op bezwaren stuitte van omwonenden, met de instemming via de jaarvergadering
van de leden van Doarpsmienskip de donatie onveranderd aan te bieden voor het schoolplein.
Directie en Onderwijsteam De Gielguorde
De directeur en de leerkrachten verwelkomen het initiatief van de Oudercommissie en er vindt met
regelmaat overleg plaats tussen de directeur en de schoolpleincommissie. Daarnaast zijn de
leerkrachten actief betrokken bij het inventariseren van wensen en ideeën bij de kinderen in hun
groepen. Onlangs is de schoolpleincommissie uitgebreid met deelname door twee leerkrachten.
De schoolkinderen
Zij zijn de belangrijkste gebruikers van het schoolplein! Tijdens de schoolpauzes en buiten
schooltijd zijn zij de groep die het meest spelen op het schoolplein. Hun wensen en ideeën zijn
kenbaar geworden naar aanleiding van een vragenlijst. Daarnaast hebben zij zich afgelopen juli
2016 ingezet voor een geldinzamelingsactie middels een sponsorloop.
De omwonenden
De schoolpleincommissie heeft persoonlijk contact gezocht met een aantal omwonenden en
uiteindelijk alle omwonenden rondom school in maart 2016 uitgenodigd voor een
informatiebijeenkomst. In deze bijeenkomst heeft de commissie hun ideeën naar voren gebracht. In
het najaar van 2016 is een tweede voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd om de omwonenden op
de hoogte te brengen van de voortgang rondom het opknappen van het schoolplein. Ook in 2017
zullen er bijeenkomsten gepland worden voor de omwonenden betreffende de activiteiten rondom
het schoolplein.
Gemeente Littenseradiel
Met meerdere contactpersonen van de gemeente is contact gelegd onder andere met betrekking
tot advies en informatieverstrekking over de (on)mogelijkheden voor het realiseren van een
sportkooi en algehele vernieuwing van de omgeving rondom school. Er is inmiddels een aanvraag
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voor gebruik van snippergrond naar de gemeente gestuurd om het schoolplein te vergroten zodat
er een voetbalveld gerealiseerd kan worden. De gemeente heeft school toestemming gegeven om
dit in bruikleen te mogen nemen. De vergunningsaanvraag voor de speeltoestellen hoger dan een
meter ligt bij de gemeente, het wachten is op verlenen van de vergunning. Daarnaast zal de
gemeente worden benaderd over welke rol zij verder nog kan invullen in dit project.
Speeltuinvereniging De Pôle
Een van de eerste ideeën betrof het betrekken van de speeltuin op een deel van de groenstrook
naast school. Het doel was om alle speeltoestellen uit de huidige speeltuin te verplaatsen en deze
rondom school te zetten. Met de volgende redenen; de ondergrond is geschikt om het gehele jaar
te kunnen betreden
en de speeltuin zou
op deze nieuwe
plek het gehele jaar
toegankelijk zijn.
Daarnaast zouden
de leerkrachten
tijdens schooltijd
het plein kunnen
vergroten door de
kinderen in de
speeltuin te laten
spelen. En ten slotte zou er een betere sociale controle op de personen zijn, die gebruik maken van
de speeltuin omdat deze dan open in het centrum van het dorp ligt. Er is meerdere malen contact
en goed overleg geweest met de speeltuinvereniging. Echter qua financiering bleek dit in het totale
verhaal niet rendabel en het verplaatsen van de speeltuin stuitte eveneens op bezwaren van
sommige omwonenden.
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Tuinarchitect Nico Kloppenburg
Dhr. Kloppenburg is een betrokken dorpsgenoot en tuinarchitect, die belangeloos de eerste ideeën
in een schets/tekening heeft gezet. Hij heeft er voor gezorgd, dat de schoolpleincommissie ook is
gaan nadenken over de mogelijkheden van de groenstrook en hoe deze zijde van de school
aantrekkelijker kan worden gemaakt. Niet alleen wat betreft uitstraling, maar ook als sociale
ontmoetingsplaats voor jong en oud. Dit wordt in Fase III nader uitgewerkt.

Schets N. Kloppenburg
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De planning
De planning betreffende opknappen gehele schoolplein
De planning is als volgt:
Fase I. Is afgerond. Voor eind december 2016 is het schoolplein vergroot door snippergrond te
bestraten en te omheinen. Deze vergroting wordt gebruikt voor het plaatsen van een trapveld waar
kinderen kunnen voetballen. Wegens een te hoog grondwaterpeil zal het plaatsen van de doeltjes
en het hekwerk op een later tijdstip worden gerealiseerd.
Fase II. De vergunningsaanvraag is ingediend voor het plaatsen van speeltoestellen hoger dan 1
meter. De periode voor aanvraag is 6 weken ter inzage en 8 weken voor bezwaren aantekenen. Een
totaal van 14 weken. Rond 1 februari 2017 zal de vergunning kunnen worden verleend. Het plaatsen
van de speeltoestellen zal dan na 1 februari 2017 doorgang kunnen vinden.
Fase III. Het wijzigen van de ingang van school, zal in 2018 – of zoveel eerder als mogelijk – nadat de
gemeente Littenseradiel overgegaan is naar de gemeente Leeuwarden, verder worden uiteengezet.
Daarnaast wordt in Fase III de verfraaiing van de groenstrook aan de straatzijde nader
vormgegeven.
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Aan de slag in november en december 2016
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De begroting en financiering
Hoe het plan te bekostigen
Middels het houden van acties, het aanschrijven van fondsen en het werven van subsidies hopen we
voldoende financiële middelen bij elkaar te krijgen om ons doel, het opknappen van het schoolplein
te realiseren.
Partners
De oudercommissie heeft de afgelopen jaren geld gespaard door onder andere het ophalen van
oud papier. Daarnaast heeft zij een sponsorloop georganiseerd met de leerlingen van school om
meer geld in te zamelen voor de aanschaf van nieuwe speeltoestellen. Doarpsmienskip heeft al
aangegeven een financiële bijdrage te zullen leveren voor het realiseren van een trapveld voor de
jeugd. OBS De Gielguorde valt onder de Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing. De stichting
stelt per 10 jaar € 1.500 beschikbaar voor onderhoud schoolplein.
Fondsen
De volgende fondsen zijn/worden onder andere aangeschreven voor een financiële bijdrage:


Kern met Pit



P.W. Janssen's Friesche Stichting



Oranje Fonds



Woningbouwcoöperatie Elkien



Fûns Boalsert – Dronryp



Old Burger Weeshuis



Coöperatiefonds Rabobank Heerenveen-Zuidoost



Jantje Beton
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Van de aangeschreven fondsen is een afbericht ontvangen van de Woningbouwcooperatie
Elkien en het Oranje Fonds.
Daarnaast heeft de oudercommissie om redenen besloten niet verder te gaan met Kern met
Pit.
Jantje Beton kan vanaf 2017 benaderd worden voor een bijdrage.
In december 2016 hebben de andere aangeschreven fondsen een donatie toegekend.

Begroting

Investering

€

61.580,50

Oudercommissie

6.500,00

Provincie Fryslân

24.632,20

Acties O.B.S. Gielguorde (incl. sponsorloop juli

5.000,00

2016)
Fondsen

16.500,00

Coöperatiefonds Rabobank €12.500,00
Fûns Boalsert – Dronryp € 2.000,00
Old Burger Weeshuis € 1.000,00
P.W. Janssen's Friesche Stichting € 1.000,00
Sponsoring
Zelfredzaamheid (ca 1000 uur)

2.470,30
978,00

De Gearhing

1.500,00

Gemeente Littenseradiel

5.000,00

Financiering
Door middel van het aanschrijven van fondsen, het aanvragen van subsidies, het houden van acties
door en met de schoolkinderen, maandelijkse oudpapieractie, sponsoring door de middenstand in
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Mantgum en verdere hulp van de inwoners van het dorp willen wij de financiering van ons plan rond
krijgen. Wanneer er werkzaamheden zijn die gedaan kunnen worden door ouders van de
basisschoolkinderen of andere inwoners van Mantgum, dan zal op hen zeker een beroep worden
gedaan. Te denken valt aan het verwijderen van oude speeltoestellen, aanpassen van bestrating,
nieuwe groenvoorziening, enz.
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Conclusie
Wanneer de plannen voor en rondom het schoolplein gerealiseerd zijn zal Mantgum een dorp
worden met een prachtige dorpskern waar jonge kinderen, oudere kinderen en volwassenen elkaar
het gehele jaar door kunnen ontmoeten om samen te spelen, te ontdekken en te recreëren!
Voor de basisschoolkinderen zal er in de pauze meer te doen zijn. Een balletje trappen in het
daarvoor aangelegde trapveld, klimmen, klauteren, duikelen of gewoon lekker zitten op een bankje
met je vriendinnetjes terwijl je je fruit opeet. Ook voor het onderwijzend personeel zal het
opknappen van het schoolplein leiden tot meer plezier in de pauze of andere speelmomenten.
Wanneer tot slot de ingang van school verplaatst zal worden naar de straatzijde, zal voor een ieder
duidelijk zijn waar zij de school binnen kunnen gaan. Het aanbrengen van een wachtplaats voor
ouders/verzorgers die hun kinderen komen ophalen, leidt tot een veiligere situatie.

17

Oorspronkelijke situatie

Nieuwe situatie: vergroting oppervlakte schoolplein voor realiseren trapveldje
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Bijlagen
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Luchtfoto Mantgum
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