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Op weg naar een multifunctionele accommodatie 
 
De tweede van vijf ontmoetingen 
over een nieuwe multifunctionele 
accommodatie (MFA) in Brakel 
vond maandag 19 maart plaats. In 
de Willem van Oranjeschool 
kwamen de betrokkenen weer bij 
elkaar in de werkgroepen om met 
elkaar te onderzoeken hoe de 
accommodatie er uit zou kunnen 
komen zien en welke functies erin 
zouden kunnen komen.   
 
Bennie van Veen, voorzitter van V.V. Brakel, heette iedereen welkom en gaf een korte uitleg 
wat er deze avond gepland stond. Hij verwees naar wat er de vorige keer voortkwam uit de 
bijeenkomst en lichtte de nieuwe leden toe wat het belang is van deze vijf bijeenkomsten 
voor de MFA in Brakel. Martin Bakker, creatief leider van Werkplaats De Gruyter, vertelde 
blij te zijn met de uitkomsten van de vorige bijeenkomst en dat de tips & tricks die de vorige 
keer na afloop zijn gegeven, meer dan welkom waren.  
 
Omgeving  
Landschapsarchitect Thomas Jansen gaf namens de werkgroep Omgeving een analyse over 
hoe het landschap rond Brakel is ingericht. Samer Al-Balawneh, jonge professional bij 
Werkplaats De Gruyter, presenteerde wat tot nu toe zijn bevindingen zijn. Thomas en Samer 
hebben het landschap ontrafeld in verschillende lagen. Het landschap bestaat uit 
verschillende karakters: het open platte landschap dat hoort bij de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, het kassengebied en de uiterwaarden met weer een eigen identiteit.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Deling 
Eén van de tips naar aanleiding van 
de eerste avond was dat het 
interessant is om te horen wat er in 
de andere werkgroepen besproken 
wordt. Daarom sloten een aantal 
leden van de werkgroepen zich bij 
andere werkgroepen aan. Er werd 
kort uitgelegd wat er de vorige keer 
besproken was. Ook was er de kans 
voor de leden van een andere 
werkgroep om hierop te reageren. 
Zo kregen de werkgroepen een 
beeld waarover in de andere werkgroepen wordt gesproken.  
 
Voortborduren 
Eenmaal terug in de originele werkgroepen werd er voortgeborduurd op wat er de vorige 
bijeenkomst besproken was. Met informatie uit de andere werkgroepen én de inbreng van 
nieuwe leden hebben de werkgroepen opnieuw stappen gemaakt tijdens de tweede 
bijeenkomst.  
 
Opzet haalbaarheidsstudie  
Er is een eerste opzet gemaakt van de haalbaarheidsstudie. Martin Bakker deelde deze uit 
tijdens de afsluiting van de bijeenkomst. In deze opzet is te zien wat er in de 
haalbaarheidsstudie komt en hoe deze is opgebouwd.  
 

De volgende bijeenkomst vindt plaats  
op woensdag 11 april in de Willem van Oranjeschool. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


