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Waar staan we op onze route naar een multifunctionele accommodatie 

 
21 november 2018 
was het dan zover. 
Na veel inspanning 
kon de 
haalbaarheidsstudie  
voor de MFA Brakel 
& Zuilichem eindelijk 
aan wethouder 
Zondag van de 
gemeente 
Zaltbommel 
overhandigd 
worden.   

 
 
 
De informatieavond georganiseerd in de feesttent op de Wiellaag te Brakel (27 september 2018) 
en de informatiestand op de ponymarkt (29 september 2018) hebben ons in de gelegenheid 
gesteld de resultaten van de haalbaarheidsstudie met zoveel mogelijk geïnteresseerden te kunnen 
delen voordat deze vastgelegd in een document aan de gemeente werden aangeboden.  
 
Unaniem positief 
Nadat de inwoners waren geïnformeerd, heeft de stuurgroep haar plannen op 2 oktober 2018 aan 
het College van Burgemeester en Wethouders mogen presenteren. Vervolgens was er  op 
donderdag 4 oktober 2018 de presentatie aan de gemeenteraad. Het gaf ons veel vertrouwen dat 
er unaniem heel positief werd gereageerd op onze plannen. Wethouder Zondag gaf zelfs aan zich 
als ambassadeur voor de MFA op te gaan werpen. 
 
Voorbereiding voor het raadsbesluit   
Vanaf  het moment dat het rapport is aangeboden op 21 november 2018 is er binnen het 
gemeentekantoor een team van interne experts aan de slag gegaan om de haalbaarheidsstudie 
door te nemen. Inmiddels hebben wij op maandag 21 januari 2019 met het hele team (stuurgroep 
en intern expertteam van de gemeente) overleg gehad. Tijdens dit overleg is met elkaar besproken 
wat er aan de haalbaarheidsstudie nog moet worden aangepast om de kans op een positief 
raadsbesluit zo groot mogelijk te maken.  
 
 
 
 



 

 
Korte klappen snelle zaken  
Urgentie noodzaakt ons om snel door te pakken. Hierin vinden wij de gemeente aan onze zijde. Op 
dinsdag 22 januari vond er namelijk al een tweede overleg plaats tussen de gemeenteambtenaren 
en de schoolbestuurders. Tijdens die bijeenkomst zijn leerlingenprognoses etc. voor de komende 
jaren met elkaar vastgesteld. Verder is uitdrukkelijk gesproken over het delen van ruimtes om tot 
efficiency te komen. Beide scholen op een locatie en alles binnen een gebouw dragen hieraan bij.  
 
Binnenkort wordt de locatie nog wat scherper geanalyseerd waarbij de in de haalbaarheidsstudie 
vermelde voorkeurslocatie nog steeds het uitgangspunt is. Zodra dit is afgerond worden de 
financiën nogmaals onder de loep genomen en indien nodig aangescherpt. Er worden ook al 
ideeën uitgewerkt voor de organisatiestructuur van de MFA (ontwikkeling, beheer en exploitatie).  
 
Uitgaande van het tempo waarin we nu werken, lijkt het haalbaar het voorstel voor de realisatie 
van de MFA Brakel en Zuilichem ruim voor de zomervakantie voor te kunnen leggen voor 
besluitvorming.  
 
Het is als stuurgroep prettig te ervaren dat de gemeente met dezelfde inzet aan de plannen werkt 
als wij.  Wij doen dit samen. Wij versnellen daar waar mogelijk, maar wel vanuit de ambitie dat 
het ons gaat lukken de MFA Brakel en Zuilichem te realiseren. 
 
 
Alleen ga je sneller maar samen kom je verder. 
 
 


