
DE RESULTATEN ZIJN BINNEN! 
REMINDER: JOUW MENING TELT! ONLINE KLANKBORDSESSIES MFA OP 23 EN 24 NOVEMBER! 

Zoals bekend is het onderzoek naar het toekomstgericht MFA in Vierlingsbeek bijna afgerond. Voor 1 

december wordt het resultaat voorgelegd aan de Gemeente Boxmeer. Belangrijker is wat wij als 

dorpsbewoners vinden. Daarom kunnen wij de presentatie van de resultaten al voor de klankbordsessies 

inzien. Op zaterdag 21 november a.s. wordt de presentatie van onderzoeksbureau Laride op de 

dorpswebsite Vierlingsbeek-Groeningen geplaatst.  

 

Wat vindt het dorp de beste optie? 

Tijdens de klankbordsessies worden de resultaten toegelicht, kun je vragen stellen over het 

onderzoeksresultaat en kun je je mening laten horen. De klankbordsessies vinden plaats op maandag 23 

november en dinsdag 24 november, van 19.30u tot 20.45u. Vanwege de geldende coronamaatregelen, 

vinden deze sessies online (via Zoom) plaats. Om deel te nemen, meld je je aan door een mail te sturen 

naar klankbordgroepmfa@gmail.com. Geef aan op welke dag je wil deelnemen. Uiterlijk op de dag van 

de klankbordsessie ontvang je een mail met daarin een link om deel te nemen aan de sessie. Geen mail 

ontvangen? Kijk even in je ongewenste (spam) mail of stuur een mail naar 

klankbordgroepmfa@gmail.com. Mogelijk ben je niet in de gelegenheid om deel te nemen aan een 

sessie, maar wil je wel je mening delen en/of geïnformeerd blijven over de ontwikkelingen. Laat het ons 

dan ook (via bovenstaand email-adres) even weten. Berichten die uiterlijk 26 november bij ons binnen 

zijn, kunnen nog worden meegenomen.  

 

Bekijk de presentatie op de dorpswebsite en praat en denk mee over ons toekomstig MFA!!! 

 

Basisschoolleerlingen praten mee over het MFA: ‘Een MFA is een mooi gebouw voor alle 

leeftijden, niet alleen beton, een voetbalveld op het dak en een moestuin erbij.’ 

We gingen op 15 oktober met de kersverse leerlingenraad van basisschool Laurentiushof in gesprek over 

het toekomstig MFA. Ze hadden dit onderwerp samen met hun klasgenoten voorbereid. 

Een nieuw MFA vinden ze positief voor het dorp! 

De meeste kinderen vinden het een leuk, goed en slim idee om meer activiteiten in één gebouw te laten 

plaatsvinden. Je kunt dan meer ruimtes samen gebruiken, je hoeft niet zo veel gebouwen te poetsen en 

je kunt oude gebouwen afbreken en daar iets anders bouwen.  

Alle verenigingen moeten wel blijven bestaan en misschien kunnen er ook nog wel enkele bijkomen, 

zoals basketbal en zwemmen of een trampolinehal. En er zou ook een mooie gymzaal met klimwand in 

moeten zitten. Ook vinden de meesten dat alle leeftijden wel bij elkaar kunnen in een MFA. 

Hoe cool is het als opa’s de kinderen leren biljarten of dat je samen spelletjes kunt doen of dat oma’s en 

opa’s voorlezen. Het zou trouwens wel een heel goed idee zijn als de bieb in de school zit. Wel vinden de 

kinderen het belangrijk dat je heel goed rekening met elkaar houdt, je kunt b.v. geen voetbalwedstrijd 

spelen terwijl daarnaast ook een begrafenis is.  

Over de plek waar een MFA zou moeten staan, zijn de meningen verdeeld. Ideeën zijn er genoeg: b.v. 

op het weiland achter de Plus, in of bij de kerk maar dan moet hij wel gezelliger worden ingericht, ergens 

tussen Groeningen en Vierlingsbeek, op het grasveld achter het spoor, bij het JOC maar dat is wel niet zo 

veilig, op het veldje bij de pumptrack of in de kuil bij het sportpark. Ook wordt nog aangegeven dat het 

vooral een mooi gebouw moet zijn, niet alleen beton en misschien met een voetbalveld op het dak en 

een moestuin erbij. Op 25 november hebben we een nieuwe afspraak met de leerlingenraad, we kijken 

er nu al naar uit. 

 

Hartelijke groet, namens klankbordgroep MFA, Luc Cuijpers en Lisette Verploegen 


