UPDATE STUURGROEP MFA
Het is alweer november, de maand waarin het haalbaarheidsonderzoek afgerond wordt en vervolgens
het rapport wordt opgeleverd. Uiteraard hebben wij in de tussentijd niet stilgezeten, maar zijn we hard
aan het werk geweest om te zorgen dat het onderzoek zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd.
Daarvoor zijn we onder meer zijn we in gesprek gegaan met Joffershof, Stichting Laurentius
Vierlingsbeek en de twee raadsleden uit Vierlingsbeek (Jan Stoffelen en Marc Oudenhoven), om de
stand van zaken tussentijds te bespreken en om ervoor te zorgen dat ons MFA aandacht heeft tijdens de
bespreking van de begroting voor 2021. Daartoe hebben we onderstaande brief opgesteld, welke is
ondertekend door alle aanwezige partijen, met uitzondering van Joffershof. De brief, inclusief het
begeleidend schrijven, zoals deze naar de gemeente Boxmeer zijn verzonden, vind je hieronder.
Wij gaan komende maand nog met veel passie en energie verder, om het haalbaarheidsonderzoek goed
af te ronden en hopen jullie te zien tijdens de online klankbordsessies op 23 en 24 november.
Hartelijke groet,
Stuurgroep MFA
Maarten Berbers, Willem de Hoog, Bas Oudenhoven, Sjaak Rambags, Bas van Treek en Jet Verbeeten
Begeleidend schrijven en brief aan gemeente Boxmeer
MFA Vierlingsbeek en de gemeentebegroting 2021
Met onderstaand schrijven vragen wij in het belang van de gemeenschap aan het college en de
raadsleden bij de behandeling van de laatste begroting 2021 van de gemeente Boxmeer bijzondere
aandacht voor het MFA Vierlingsbeek. Uiteindelijk heeft het bestuur van Joffershof helaas besloten de
brief niet te ondertekenen, met de mededeling dat zij het voorstel voor een onderzoek door een extern
bureau hebben goedgekeurd en ondertekend. Dat onderzoek willen zij afwachten.

Aan:
College van burgemeester en wethouders en raadsleden van de gemeente Boxmeer
Vierlingsbeek, 28 oktober 2020
Betreft: Haalbaarheidsonderzoek MFA Vierlingsbeek: gemeentebegroting 2021 e.a.z.
Geacht college en raadsleden,
Door de gemeenteraad is op 2 juli 2020 via een amendement een krediet gevoteerd voor een
haalbaarheidsonderzoek naar een MFA te Vierlingsbeek. Aansluitend is door de dorpsraad een
stuurgroep geformeerd die de regie voert v.w.b. dit haalbaarheidsonderzoek, dat inmiddels, ondanks
alle Covid-perikelen, in volle gang is. Voor dit haalbaarheidsonderzoek is Laride uit Veldhoven als
professionele externe partij geselecteerd. De resultaten van het onderzoek zullen eind november 2020,
volgens afspraak, worden opgeleverd.
Tussentijds hebben er medio september 2020 klankbordsessies in de gemeenschap plaatsgevonden om
de eerste opgehaalde resultaten van het haalbaarheidsonderzoek te “spiegelen”. Het ligt in de
bedoeling om in de tweede helft van november 2020 wederom klankbordsessies te beleggen, waarin de
dan uitgewerkte scenario’s zullen worden gepresenteerd. Dit met de bedoeling om op basis daarvan tot
een door de gemeenschap breedgedragen scenariokeuze te komen.
Vanwege de actuele dynamiek t.w. de aanstaande begrotingsbehandeling 2021, de laatste van de
gemeente Boxmeer, op 5 november 2020, maar ook vanwege de voorgenomen verkoop van
“Concordia” aan een lokale ondernemer en de aankoop van de kerk door de gemeenschap (obligaties) is
door de stuurgroep op 19 oktober 2020 een tussentijdse oriënterende bijeenkomst belegd met
delegaties van het bestuur van Joffershof en de Stichting Laurentiuskerk Vierlingsbeek. Verder waren bij
dit overleg een vertegenwoordiger van de dorpsraad als mede de raadsleden Stoffelen (CDA) en
Oudenhoven (VDB/LO), woonachtig in Vierlingsbeek, aanwezig.
De aanwezigen hebben zich in dit overleg unaniem en eenduidig uitgesproken, dat zij zich zullen
conformeren aan de uiteindelijk door de gemeenschap breed gedragen scenariokeuze op basis van de
eindresultaten van het haalbaarheidsonderzoek. Dat betekent o.i. ook, dat de inmiddels in de begroting
gereserveerde middelen van € 350.000 daarvoor geoormerkt en gereserveerd dienen te worden /
blijven.
De aanwezigen zijn zich er verder terdege van bewust, dat er na voornoemde keuze nog een weg te
gaan is naar (gefaseerde) realisatie. In de tussenliggende (overgangs)periode moeten, daar is iedereen
het ook over eens, bestaande voorzieningen for the time being naar behoren kunnen blijven

functioneren en desnoods tijdelijk en voor zover mogelijk functies over kunnen nemen (bijvoorbeeld bij
het tussentijds ontvallen van “Concordia”). Een vorm van collectief appèl.
Tot slot is het naar de mening van aanwezigen niet uitgesloten dat er op enige moment, op basis van
een gedegen uitgewerkt plan, een additionele bijdrage kan worden gevraagd op de reeds gevoteerde €
350.000. Bij de begroting 2021 hoort een investeringsschema, dat zich uitstrekt over meerdere jaren.
Wij verzoeken u in dit schema ruimte te reserveren voor een mogelijke toekomstige aanvullende
investering voor een MFA te Vierlingsbeek.

Met vriendelijke groet,

