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Agendapunt: 10 Haalbaarheidsonderzoek De Lier

Onderwerp: MFA Puiflijk-Druten Zuid

De raad van de gemeente Druten, in vergadering bijeen op 01-07-2021,

Constaterende, dat:
-

Een gedegen en volwaardig dorpshuis van uitermate belang is voor de samenleving
in Puiflijk;
Er vanavond een besluit wordt genomen inzake de nieuwbouw en/of verbouw
scenario’s van dorpshuis de Lier in Puiflijk;
Dat er op dit moment nog alleen nog maar een haalbaarheidsonderzoek is
voorgelegd;

Overwegende, dat:
-

Er al jaren verkeersproblematiek rondom basisschool ‘t Geerke is, die niet opgelost
kan worden;
Huisvesting van basisschool ‘t Geerke binnen 10 en 15 jaar aandacht zal vereisen
voor nieuwbouw of een intensieve verbouw;
Peuteropvang en BSO niet kan plaatsvinden op de basisschool, waardoor ouders
hun kinderen soms op verschillende plekken moeten afzetten;
Dat bij de voetbalclub SCP door de brand van afgelopen maand het clubhuis is
verwoest;
Puiflijk met het vertrek van zaal Mulders een belangrijke horeca-accommodatie
verliest voor het verenigingsleven in Puiflijk;
Er zich nu een momentum voordoet om al deze zaken die aandacht vereisen in
Puiflijk in zijn geheel aan te pakken;

Roept het college van B&W op:
1. Het college de opdracht te geven om met de besturen van ‘t Geerke, Dorpshuis de
Lier, de Peuteropvang, de BSO en SCP verkennende gesprekken te starten over
een haalbaarheidsonderzoek voor een MFA op het terrein van SCP. Deze MFA zal
onderdak moeten bieden aan basisschool ‘t Geerke, de Peuteropvang, de BSO,
SCP en dorpshuis de Lier;
2. Deze gesprekken snel op te pakken om plannen voor de Lier niet te vertragen;
3. De raad van gemeente Druten mee te nemen middels een raadsavond waarin alle
mogelijke scenario’s van de Lier en de MFA met de daarbij behorende kapitaallasten
in detail worden besproken.
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En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie(s) van:
Dorpslijst Puiflijk Druten-Zuid

Dorpslijst Deest

Mustafa Enkür

Ellen Thomassen

Dorpslijst Afferden

Kernachtig Druten

John Reijers

Gerard Worm

Sociaal Maas en Waal

Welzijn Druten

Diny Uitdehaag

Haci Aslan

CDA Druten
Johan Wiersma

Aldus besloten in de openbare vergadering van 01-07-2021:
de raadsgriffier,

de voorzitter,

M.J. van IJsseldijk

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

