
 

 

 

Update MFA: Het is nu aan de gemeente!  

 

30 positieve intentieverklaringen  
Met 30 positieve intentieverklaringen van verenigingen/organisaties en 8 verenigingen/organisaties 

uit Vierlingsbeek en Groeningen die zich onder voorbehoud positief uitspreken, vinden we dat er 

méér dan voldoende draagvlak is om de MFA in/bij Laurentiuskerk verder te ontwikkelen als 

toekomstbestendige gemeenschapsvoorziening van Vierlingsbeek.  

Ook de constructieve gesprekken met verenigingen, organisaties en betrokkenen geven extra kracht 

om samen door te gaan.  

 

Alleen ga je snel, samen kom je verder 
Het haalbaarheidsonderzoek van Laride geeft met een heldere onderbouwing aan dat een MFA in/bij 

de Laurentiuskerk de beste optie is.  

Samen ontwikkelen we een gemeenschapsvoorziening waar we met zijn allen nog heel lang van 

genieten en trots op zijn. Wat een mooie kans is het voor iedereen om (in 2e fase) de 

basisschool/kinderopvang hieraan te koppelen en nieuwe woningbouw locaties te creëren.  

Ideeën zijn er genoeg. Samen met alle toekomstige gebruikers maken we hiervoor een super plan.  

 

We zijn er nog niet! 
De gemeente Boxmeer weet inmiddels dat volgens ons een aantal voorwaarden uit het raadsbesluit 

die zij de gemeenschap opleggen niet haalbaar en zeker niet realistisch zijn. We vinden dat de 

gemeenteraad ons als dorp hierdoor voor een onuitvoerbare klus plaatst wat niet ten goede komt 

aan het samen sterk gevoel. Zie op de dorpswebsite, onze motivatie, de uitwerking en onderbouwing 

van de voorwaarden in het raadsbesluit.   

Hoe nu verder: 
Bij het ter perse gaan van deze Globaal is er nog geen reactie binnen van de gemeente op onze 

zienswijze/bezwaar. We hopen van harte dat de gemeenteraad een toekomstgericht en haalbaar 

besluit neemt voor de ontwikkeling van een MFA in Vierlingsbeek. Een MFA waar we kunnen 

groeten, ontmoeten, zingen, verbinden, ontwikkelen, rouwen en trouwen en waar iedereen welkom 

is. De bal ligt nu bij de gemeente Boxmeer. 

 

Wordt vervolgd 

We werken samen verder aan een toekomstgericht MFA: DOOR en VOOR de inwoners!  

Voor meer info zie: www.mfa-vierlingsbeek.nl 

Dorpsraad Vierlingsbeek en kerngroep MFA (i.o.) 

MFAvierlingsbeek@gmail.com 
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