
MFC Broekhuizen(vorst)

Hoe nu verder ?

 

 

Agenda

• Inleiding
• Uitkomsten gesprek werkgroep en bestuur 

Brouwershuis
• Toelichten 3 opties
• Discussie

• Vervolgstappen

 

 



Gesprek werkgroep BMV

Uitkomsten
• goede ontwikkeling bij de school
• multifunctioneel
• toekomstbestendig?
• parkeren?
• financieel haalbaar in combinatie met 

Brouwershuis ?
• draagvlak?

 

 

Gesprek bestuur 
Brouwershuis

Uitkomsten
• lange termijn oplossing voor beide kernen
• indien keuze voor één accommodatie wordt 

gemaakt, bereid Brouwershuis in te brengen als 
in toekomst ook school en voetbalvelden er bij 
komen

 

 



Gemeentelijk standpunt

Overwegingen
1. toekomstbestendig
2. samenwerkingsverbanden
3. financieel haalbaar in 

investering en exploitatie
4. draagvlak
5. multifunctioneel
6. geen kapitaalvernietiging

 

 

Gemeentelijk standpunt

Drie alternatieven
1.  Brede Maatschappelijke Voorziening 

bij de School
2.  Jeugdvoorzieningen bij de school, bieb etc, 

ÉN cultuur in Brouwershuis

3.  Roathweg totale nieuwbouw, exclusief school

 



Optie 1: BMV bij de school

• Belangrijkste voordelen
- toekomstbestendig
- sluit aan bij gemeentelijke visie op brede school
- brede samenwerkingsverbanden mogelijk
- goede bezetting
- één exploitatie
- mogelijke inbreng Brouwershuis als dekking

 

 

Optie 1: BMV bij de school

• Belangrijkste nadelen
- draagvlak
- parkeren
- voldoende inpandige ruimte voor verenigingen 

uit beide kernen?
- combinatie school en gemeenschapshuis + bar

 



Optie 2: jeugdvoorzieningen 
bij school ÉN

cultuur in Brouwershuis

• Belangrijkste voordelen
- beide kernen een voorziening
- draagvlak
- voorzieningen 0 – 12 onder één dak -> 

dagarrangementen, samenwerkingsverbanden
- grote zaal in Brouwershuis voor uitvoeringen
- toekomstbestendig

 

 

Optie 2: jeugdvoorzieningen 
bij school ÉN

cultuur in Brouwershuis

• Belangrijkste nadelen
- twee exploitaties
- investeringen in twee gebouwen
- geen grote zaal in Broekhuizenvorst
- bezetting

 



Optie 3 Roathweg totale 
nieuwbouw, excl. school

• Belangrijkste voordelen
- één accommodatie voor beide kernen
- geheel naar eigen wensen te bouwen

- ruimte voor parkeren
- goede bezetting
- mogelijke inbreng Brouwershuis als dekking

- toekomstbestendig

 

 

Optie 3 Roathweg totale 
nieuwbouw, excl. school

• Belangrijkste nadelen
- uit elkaar trekken van onderwijs en andere 

jeugdvoorzieningen
- afstand school – gymzaal

- opheffen Brouwershuis als 
gemeenschapsaccommodatie

 

 



U bent aan zet !

• keuze maken voor één optie
• draagvlak creëren 
• optie verder uitwerken tot concreet plan met 

betrokkenheid van alle verenigingen 

 


