
Stand van zaken MFA Vierlingsbeek 

 

Nadat de gemeenteraad van Boxmeer op in haar vergadering van 2 juli 

2020 alsnog had besloten aan de dorpsraad van Vierlingsbeek een budget 

beschikbaar te stellen voor een haalbaarheidsonderzoek naar een 

multifunctionele accommodatie (MFA) in Vierlingsbeek, is het volgende 

proces van start gegaan. 

 

Wegens de aanstaande gemeentelijke herindeling moesten ook de toekomstige 

partners in de nieuwe gemeente Land van Cuijk en de provincie Noord-Brabant 

akkoord gaan, waardoor uiteindelijk op 20 juli groen licht werd gegeven om het 

haalbaarheidsonderzoek op te starten. 

 

Voor het MFA-haalbaarheidsonderzoek werd door de dorpsraad Vierlingsbeek 

een stuurgroep en een klankbordgroep gevormd. De stuurgroep kwam de eerste 

keer in vergadering bijeen op 13 juli. Daar waar de stuurgroep de regie voert 

over het proces rond het onderzoek, voorziet de klankbordgroep de stuurgroep 

van advies. 

 

In een eerder stadium had de toenmalige regiegroep al gesprekken gevoerd met 

organisaties die een haalbaarheidsonderzoek zouden kunnen uitvoeren, waarbij 

uiteindelijk de keuze viel op Laride (www.laride.nl). De stuurgroep heeft 

uiteindelijk deze keuze overgenomen. Op 17 augustus jl. is door Laride en de 

stuurgroep een plan van aanpak en tijdslijn bepaald; het eindresultaat dient in 

november gereed te zijn. Omdat de tijd dringt, is direct begonnen met het 

bevragen van stakeholders, gevolgd door het presenteren van de eerste 

bevindingen tijdens de klankbordsessie op 16 en 17 september jl. Deze 

presentatie terug te vinden op de website van de dorpsraad of via de QR-code:  

https://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/files/media/20200916-

klankbordsessie-mfa-vierlingsbeek-v5.pdf 

 

In verband met de geldende corona-maatregelen heeft deze eerste presentatie 

plaatsgevonden in verschillende groepen. Terugkijkend op de presentatie(s) kan 

worden gesteld dat er – ondanks de omstandigheden – sprake was van een goede 

opkomst. Er is veel informatie opgehaald, waarmee Laride aan de slag zal gaan 

om exploitabele, maakbare en haalbare oplossingen uit te denken, die een zo 

groot mogelijk draagvlak hebben. Het is nu zaak in rap tempo verdiepingsslagen 

te maken en verder uit te werken. Het plan is om in november nogmaals een 

klankbordsessie te organiseren, waarin verder uitgewerkte mogelijke scenario’s 

gepresenteerd worden. Het is dan aan de gemeenschap om haar licht hierover te 

laten schijnen en een bij voorkeur gedragen keuzerichting te bepalen. Na deze 

sessie zal eind november het eindrapport door Laride worden opgeleverd. De 

eindresultaten zullen dan met de gemeenschap en de gemeente gedeeld worden. 



Uiteindelijk beslist de gemeenteraad wat er met de uitkomsten gebeurt en of er 

verdere stappen genomen gaan worden in het realiseren van een MFA in 

Vierlingsbeek. 

 

Mocht u tussentijds de behoefte hebben aan nadere informatie of wat goede 

ideeën kwijt willen, dan kunt u altijd contact opnemen met de klankbordgroep 

(klankbordgroepmfa@gmail.com) of stuurgroep 

(stuurgroepmfavierlingsbeek@gmail.com).  

 

Ook wij weten dat het verwerven van de kerk momenteel speelt en dat 15 

oktober daarvoor een bepalende datum is. Helaas is voor die datum geen 

pasklare oplossing voorhande en kan er ook geen uitspraak gedaan worden in 

hoeverre de kerk (onderdeel van) het MFA zal vormen. 

 

De komende tijd zullen wij u zo veel mogelijk op de hoogte houden van de 

ontwikkelingen rondom het MFA. Schroom echter ook niet uw ideeën en 

tips kenbaar te maken. 

 

Met vriendelijke groet, 

De stuurgroep, 

 

Maarten Berbers, Willem de Hoog, Bas Oudenhoven, Sjaak Rambags, Bas van 

Treek en Jet Verbeeten 


