Indienen van een MOTIE aan de gemeenteraad ex artikel 29 van het
Reglement van orde voor de gemeenteraad 2019.

Motie:

Motie MFA
De motie wordt ingediend door:

CDA Gemert-Bakel, de Dorpspartij en Lokale Realisten
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om de motie MFA voor behandeling aan de raad voor te leggen:
“De raad van de gemeente Gemert-Bakel,
in vergadering bijeen op 22 April 2021’”
Overwegende dat:




we NU de kans niet voorbij laten gaan om voor de beste ontwikkeling voor Bakel te
kiezen.
bij het definitieve ontwerp van de nieuwe MFA goed rekening wordt gehouden met
de belangrijkste wensen van de nieuwe gebruikers.
dat de nieuwe gym/evenementenzaal ook meteen de juiste uitstraling heeft welke
we daarbij mogen verwachten.

Roept het college op om:

In het verdere definitieve ontwerpproces de volgende zaken op te nemen en waar de maatregel
dit vraagt nader uit te werken in samenspraak met de voorziene (hoofd)gebruikers:







Goede toegankelijkheid van alle ruimten in de nieuwe MFA, met name rekening
houdende met ouderen en mindervaliden;
Adequate akoestiek;
Professionele licht- en geluidsinstallatie;
Maatregelen waarmee een flexibele omvorming van sport- naar evenementenzaal
geborgd wordt;
Een ruimtelijke inpassing van de MFA die voldoet aan de allure en uitstraling die van een
dergelijk beeldbepalend pand verwacht mag worden,
Een architectonische vormgeving met een maximale transparantie naar de
Dorpsstraat en de hoek naar de Viltstraat om zo de centrale ligging en de verbinding
met het centrumplein te benadrukken,



De gym/evenementenhal te voorzien van een uitschuifbare tribune met passende
(stoel)capaciteit,



De mogelijkheden te onderzoeken om in het definitieve ontwerp de hoofdentree aan
de zijde van de Dorpsstraat mogelijk te maken

Bovengenoemde extra wensen, faciliteiten en aandachtspunten zoveel als mogelijk uit te voeren
binnen het gevraagde krediet van € 4.204.000,-.
en gaat over tot de orde van de dag,

Ondertekening door de indiener(s) van de motie,
CDA Gemert-Bakel

Dorpspartij

Lokale Realisten

Uitkomst
Aangenomen
Voor
CDA – Dorpspartij – Lokale realisten
Tegen
VVD – Fractie Vogels – Sociaal GB – D66
Stemverklaring

