Nieuwsbrief no 1.
Op weg naar een multifunctionele accommodatie
Woensdag 28 februari vond de eerste van vijf ontmoetingen plaats omtrent een
haalbaarheidsstudie naar een nieuwe multifunctionele sport- en onderwijs accommodatie
in Brakel. De bijeenkomst werd gehouden in de Willem van Oranje school in Brakel. Bij
deze bijeenkomst kwamen mensen van allerlei organisaties praten over de accommodatie.
Vragen die aan bod kwamen waren: Waar zou het kunnen komen? Hoe zou het eruit
kunnen zien? Wat voor functies zouden erin kunnen zitten en hoe creëer je meerwaarde?
In de multifunctionele accommodatie komt
ruimte voor twee basisscholen uit Brakel: de
Willem van Oranje school en de D.W van Dam
van Brakelschool. Naast de basisscholen zijn
ook twee voetbalverenigingen, V.V. Brakel en
V.V. Zuilichem initiatiefnemer voor het
proces. Doordat beide verenigingen kampen
met teruglopende ledenaantallen gaan de
clubs fuseren (de jeugd is al samen) en
doordat beide complexen, net als de D.W van
Dam van Brakelschool, verouderd en aan
vervanging toe zijn willen zij naar een nieuwe
accommodatie.
De voetbalclubs en basisscholen spraken samen de droom en ambitie uit om in de toekomst
op één locatie blijvend te kunnen samenwerken. Ook de gemeente ziet kansen in deze
ambitie. Daarom denken ambtenaren van de gemeente mee met de initiatiefnemers.
Als opening van de bijeenkomst gaf Gert Tissink, bestuurder Stichting Christelijk Onderwijs
Bommelerwaard, een korte introductie over wat deze avond in gaat houden. Voorzitter
College van Bestuur STROOMM Esmée Smit en voorzitter van V.V. Zuilichem Ardie van Honk,
die V.V. Brakel-voorzitter Bennie van Veen verving, vertelden over het belang voor hen van
de nieuw realiseren accommodatie.
Ook werd Werkplaats De Gruyter voorgesteld aan de aanwezigen bij deze bijeenkomst.
Werkplaats De Gruyter is een organisatie die met haar kennis en ervaring op het gebied van
maatschappelijke vraagstukken en duurzaamheid probeert het proces te verrijken. Als
onafhankelijk procesbegeleider wil zij betrokken partijen inspireren om tot een
toekomstbestendige en duurzame accommodatie te komen. De Werkplaats denkt en werkt

graag mee om deze ambitie te realiseren. De multifunctionele accommodatie moet een
gemeenschapshart vormen met ruimte voor sport en onderwijs moor ook voor een groot
aantal andere functies en. Door samenwerking ontstaan er nieuwe kansen en wordt wat we
al doen verrijkt. Mensen of partijen die interesse hebben zijn van harte welkom om aan te
sluiten bij het proces.
Bij de bijeenkomst waren 40 mensen van de betrokken organisaties aanwezig. In groepjes
gingen ze praten over de onderwerpen sport, onderwijs, omgeving en gebouw. Dit zijn ook
de onderwerpen van de volgende vier bijeenkomsten.

