Update: MFA Vierlingsbeek: De politiek is nu aan zet!
Op 2 februari 2021 heeft een afvaardiging van de dorpsraad Vierlingsbeek, stuurgroep en klankbordgroep MFA
Vierlingsbeek gesproken met wethouder Hendriks-Van Haren en ambtelijke ondersteuning.
Overleg met wethouder Hendriks d.d. 2-2- 2021
In het overleg is door wethouder Hendriks-Van Haren toegelicht dat de gemeenteraad een besloten werkbijeenkomst
heeft gepland op 11 maart 2021 om het rapport MFA Vierlingsbeek te bespreken. De wethouder wil de betreffende
werkbijeenkomst goed voorbereiden en legt ons tijdens het gesprek een aantal vragen voor die met name gericht zijn
op de financiële onderbouwing en exploitatie van het MFA in/bij Laurentiuskerk. Tijdens dit overleg geeft de
wethouder ook aan dat de Gemeente een brief heeft ontvangen van bestuur Joffershof en een brief van het bestuur
van de KBO. Beide besturen spreken in hun brief een voorkeur uit voor verbouwing van de Joffershof. We weten dat
beide besturen deze voorkeur hebben en gaan ervan uit dat de Gemeente(raad) een beslissing neemt die
toekomstgericht is en waarbij de uitkomsten van het onderzoek dat door Laride is uitgevoerd en door bijna de hele
gemeenschap wordt gedragen worden gerespecteerd.
MFA voor de komende 20-30 jaar
Wethouder Hendriks-Van Haren geeft vooraf aan dat wat haar betreft het uitgangspunt is, dat de
gemeenschapsvoorziening in Vierlingsbeek de meest optimale en gedragen oplossing voor Vierlingsbeek moet zijn.
Het moet een accommodatie zijn waar Vierlingsbeek de komende 20-30 jaar mee vooruit kan. We geven aan dat wij
hier ook vanuit gaan en dat het haalbaarheidsonderzoek duidelijk heeft gemaakt dat de gemeenschap vrijwel unaniem
kiest voor een duidelijke, onderbouwde optie t.w. een MFA in/bij de Laurentiuskerk.
Zie op de website vierlingsbeek-groeningen/dorpsraad/mfavierlingsbeek, de vragen en antwoorden n.a.v. dit overleg
met wethouder Hendriks.
Overleg met de Gemeenteraad d.d. 8-3-2021
Op 8 maart 2021 heeft de kerngroep i.o. (waarin vertegenwoordigers waren van de dorpsraad. Stuurgroep,
klankbordgroep en SLV) de gemeenteraadsleden uitgenodigd voor een informatieve online-bijeenkomst. Tijdens dit
gesprek hebben we een aantal vragen kunnen verduidelijken. We hebben o.a. de exploitatiebegroting van het MFA
Vierlingsbeek nader toegelicht door te verduidelijken dat de financiering van de investering is gebaseerd op generieke
getallen, die bij een verdere verfijning niet beduidend zullen afwijken. Het betreft een haalbaarheidsonderzoek dat bij
een positieve beschikking op enig moment een nadere uitwerking krijgt.
DE POLITIEK IS NU AAN ZET! Gaan zij ook voor onze gedragen stip op de horizon?
Het voornemen van de gemeente is om voor de zomer van 2021 een besluit te nemen over MFA Vierlingsbeek.
Tijdens de beide gesprekken hebben we herhaaldelijk aangegeven dat het op dit moment belangrijk is om samen met
de gemeente de stip op de horizon te zetten voor een toekomst gericht MFA voor Vierlingsbeek/Groeningen. We zijn
ons terdege bewust van het gegeven dat we er nog lang niet zijn, en dat we elkaar nog hard nodig hebben om in de
komende periode de verdere stappen in de uitwerking van het (door het dorp) gedragen advies om het MFA in/bij de
Laurentiuskerk.
Voor meer info zie www.vierlingsbeek-groeningen/dorpsraad/mfavierlingsbeek
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