HAALBAARHEIDSONDERZOEK MFA: EINDRAPPORT
Op verzoek van de gemeente is eerder toegezegd, dat het eindraport
haalbaarheidsonderzoek MFA eind november 2020 zal worden opgeleverd.
Door het onderzoeksbureau Laride is echter onlangs via de dorpsraad, als opdrachtgever,
om enig uitstel van oplevering gevraagd aan de gemeente. Dit houdt met name verband met
een aantal COVID-gevallen binnen de eigen geledingen van hun bedrijf Laride, waardoor de
capaciteitsplanning onevenredig onder druk is komen te staan.
Hoewel van de gemeente nog geen uitsluitsel is verkregen, gaan wij er van uit, dat de
gemeente begrip toont voor deze overmacht situatie en enig uitstel zal verlenen.
Uiteraard zien wij net als u uit naar het eindresultaat, mede op basis van de onlangs
gehouden klankbordsessies, waarin wederom zeer bevlogen betrokkenheid vanuit de
gemeenschap is getoond. Dit met dank aan het geweldige werk van de klankbordgroep.
Uiteraard proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van verdere
ontwikkelingen.
Namens de stuurgroep MFA,
Sjaak Rambags en Bas van Treek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vol verwachting klopt ons (dorps MFA)hart.
Namens de klankbordgroep MFA willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de betrokkenheid
tijdens de online klankbordsessies op 23 en 24 november 2020.
Het heeft ons met name duidelijk gemaakt dat vele inwoners uit Vierlingsbeek en Groeningen
ontzettend opbouwend en ook kritisch betrokken zijn bij de onderzoeksresultaten van het
toekomstbestendig MFA.
Ook werd heel helder verwoord dat we samen voor één toekomstplan moeten gaan als dorp!
Een leerling van de leerlingenraad van basisschool Laurentiushof sloot de 2e klankbordsessie af met
de woorden: ‘Als we alleen maar blijven dromen komen we geen centimeter vooruit.’
Wij hebben de scenariovoorkeuren, de vragen en opmerkingen gebundeld en aan de Stuurgroep
MFA verstrekt. Zij verwerken samen met onderzoeksbureau Laride de gegevens in het uiteindelijke
adviesrapport wat verstrekt wordt aan de Gemeente Boxmeer.
Namens klankbordgroep MFA
Luc Cuijpers en Lisette Verploegen

