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Niet van toepassing
Kennisnemen van:
De eindrapportage van Stichting Zet en de gezamenlijke visie van de stakeholders op de
ontwikkeling van MFA ‘de Groene Long’.
Aanleiding
In de wijk de Kienehoef bestaat al geruime tijd de wens om een multifunctionele accommodatie
(MFA) te realiseren. Ook de raad van de gemeente Sint-Oedenrode heeft eerder (2015)
aangegeven dat een onderzoek naar de mogelijkheden om tot realisatie van een MFA te komen
gewenst is. In dat kader heeft Stichting Zet - mede gezien de omstandigheid dat ook de twee
scholen conform het geldende IHP aan vervanging toe zijn - de gemeente ondersteund bij de
inventarisatie van de wensen, verwachtingen en functionele eisen bij:
a) De twee betrokken schoolbesturen (SKOSO en SAAM)
b) Kinderopvangorganisatie “de Verbinding”
c) Wijkraad KCK Rooi, de seniorenraad
d) De sportverenigingen
e) Wooninitiatief Kamille
f) Welzijn de Meierij.
De rapportage van Stichting Zet is als bijlage bij deze raadsinformatiebrief gevoegd.
Kernboodschap
De raad kennis te laten nemen van de mede in opdracht van het college opgestelde
eindrapportage van Stichting Zet de ondersteunende visie van de stakeholders op de ontwikkeling
van MFA ‘de Groene Long’.
Conclusies uit het rapport van stichting Zet:
“De uitkomsten van de inventarisatie laten een voorlopig beeld van de toekomstige MFA en het
draagvlak van de betrokken partijen zien. Uit het doorlopen traject blijkt dat de verschillende
partijen veel drive en ambitie hebben voor een toekomstige MFA en dat er zeker sprake is van

gezamenlijk draagvlak naar de toekomst toe. De gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten
(flexibel, samen, exploitabel) zijn hier uitwerking van. We hebben ook gezien dat tijdens de
gezamenlijke draagvlakontwikkeling de eigen route van de organisaties ook doorlopen moest
worden; zoals bij de scholen die zelf nog bezig zijn met de ontwikkeling van de toekomstige
onderwijskundige visie met ouders en binnen de eigen teams. De leidde tot twee tempo’s binnen
hetzelfde traject: de behoefte aan vaart omdat de huidige bebouwing niet meer volstaat en
tegelijkertijd de behoefte aan tijd en ruimte voor de eigen visievorming.”
De stakeholders hebben samen geconcludeerd dat het goed is om, mede ter versterking van het
rapport van Stichting Zet, een eigen visie op de MFA te beschrijven. Deze visie “De Plusvariant,
meer dan een brede school’, wordt met deze raadsinformatiebrief ook ter kennis van uw raad
gebracht. De stakeholders hebben de samenwerking in een mogelijk te realiseren MFA als volgt
samengevat:
“Samen in een gebouw betekent nauwe samenwerking, het eens zijn over de volgende
uitgangspunten:
o Iedereen is welkom in de MFA;
o Er wordt kwalitatief goed onderwijs en opvang gerealiseerd;
o Kinderen moeten zich breed kunnen ontwikkelen, volgens de eisen die aan hedendaags
en toekomstgericht onderwijs worden gesteld;
o Er zijn sportfaciliteiten waarbij sport mogelijk is voor zowel ouderen als jongeren; lessen
bewegingsonderwijs, jongeren op gezond gewicht maar ook bewegingslessen voor
ouderen. Ook vinden sportverenigingen hier uitstekende faciliteiten;
o De MFA is een veilige plek waar jong en oud zich thuis voelen en een vertrouwde plek
kunnen vinden;
o Er is ruimte om elkaar te ontmoeten en zorg voor elkaar te bieden;
o Jong en oud versterken elkaar;
o Het gebouw is goed toegankelijk voor mensen met een beperking;
o Er wordt gestreefd naar een optimaal gemeenschappelijk gebruik van (ruimten in) het
gebouw, zodat dit zo compact en efficiënt mogelijk kan worden gerealiseerd en
geëxploiteerd;
o De partners zoeken actief verbinding met buurt- en andere verenigingen;
o Er is een basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en wederzijds respect.”
Communicatie
Met deze raadsinformatiebrief wordt uw raad geïnformeerd over de inhoud van de twee
bijgevoegde documenten.
Participatie
Zowel de rapportage van stichting Zet, als de visie op de MFA is in nauwe samenwerking tussen
bovengenoemde stakeholders en de gemeente tot stand gekomen.
Duurzaamheid
Het aspect duurzaamheid is, gezien het onderwerp van deze raadsinformatiebrief, niet van
toepassing.
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Financiën
In de tot nu toe opgenomen middelen onderwijshuisvesting voor dit project is in de gemeentelijke
begroting niet voorzien in de realisatie van de zogenaamde Plus variant. Deze vraagt om een
flinke extra investering. Het college heeft ten aanzien van de te realiseren variant nog geen
standpunt ingenomen.
Planning
Uw raad wordt zo spoedig als mogelijk tijdens een beeldvormende avond bijgepraat over dit
project.
Bijlage(n)
1. Rapportage Zet, 30 maart 2020, Plan van wensen, draagvlak MFA de Groene Long in beeld;
2. Werkgroep stakeholders, 30 april 2020, Visie Multifunctionele wijkaccommodatie de Groene
Long;

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA
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