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Nieuwsbrief
Multifunctionele accommodatie Gorredijk

In Gorredijk komt een nieuwe Multifunctionele accommodatie (MFA). In de MFA Gorredijk komen sociale en culturele
activiteiten, basisonderwijs, middelbaar onderwijs en kinderopvang. De locatie is bij de huidige Burgemeester Harmsma School
(BHS) en de oude Trimbeets basisschool. Het project is een samenwerking tussen MFC De Skâns, OBS FlambouTrimbeets, BHS
en gemeente Opsterland.

Nieuws over de uitbreiding van SOC Kortezwaag
Een ander deel van het project is de uitbreiding van Sport- en ontspanningscentrum (SOC) Kortezwaag. Alle sportvoorzieningen in
Gorredijk (ook die uit de huidige Skâns) worden daar gecentreerd. Over dit deelproject wordt apart geïnformeerd, onder andere via een
digitale nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@opsterland.nl.

Bouwt u mee aan een bijzondere plek voor Gorredijk?
Deze huis-aan-huis nieuwsbrief is de eerste in een reeks om u te informeren over de realisatie van de Multifunctionele accommodatie
(MFA) Gorredijk, de toekomstige ontmoetingsplek voor jong en oud waar onderwijs, cultuur, ontmoeting en ontspanning samenkomen.
Een digitale nieuwsbrief was er al, en mogelijk heeft u de ontwikkelingen rondom de MFA Gorredijk ook via de media gevolgd.
U krijgt deze nieuwsbrief thuisbezorgd, omdat we u als inwoner
en toekomstige gebruiker op de hoogte willen houden van de
ontwikkelingen en de kans willen geven betrokken te zijn bij de
realisatie van de MFA Gorredijk. U wordt van harte uitgenodigd
mee te denken, te praten en uw mening te geven. Of u nu vragen,
creatieve ideeën, of misschien wel zorgen of bedenkingen heeft, we
gaan hierover graag met u in gesprek. Dat kan op ieder m
 oment,
maar er zijn de komende periode ook momenten waarop u hiervoor nadrukkelijk wordt uitgenodigd. Tijdens deze momenten kunt
u bijvoorbeeld de eerste schetsen van het gebouw of een plan voor
de inrichting van het gebied bekijken en hierop reageren.

Uiteindelijk is ons doel niet alleen het bouwen van een gebouw.
We willen vooral een plek creëren waar niet alleen onderwijs,
cultuur, ontmoeting en ontspanning samen komen, maar bovenal
ménsen samen komen.
Een plek voor alle Gerdyksters, dat willen we bouwen. Bouwt u mee?
Harry Koning, De Skâns
Marita Schreur, Burgemeester Harmsma School
Jan Veenstra, Comprix / Felix van Ginkel, OBS FlambouTrimbeets
Anko Postma, gemeente Opsterland
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Informatieavond
eerste ontwerp MFA Gorredijk
De afgelopen maanden hebben we nog weinig concreets met u
kunnen delen. Daar gaat de komende tijd verandering in komen!
U bent van harte welkom op de informatieavond op donderdag
16 november 2017 in De Skâns. Tijdens deze informatieavond
kunt u onder andere de eerste schetsen met de structuur van de
MFA G
 orredijk bekijken. De betrokken partijen hebben intensief
samengewerkt met de architect en zijn erg blij met de structuur
die bedacht is door de architect. Voor de zomervakantie zijn al
eerste ruwe schetsen gedeeld met de gebruikers van De Skâns en
de basisschool. Toen was de positie van de BHS nog onduidelijk.
Inmiddels is de architect weer iets verder in het proces. Tijd om
u als inwoner van Gorredijk een eerste indruk te geven en uw
eerste reactie en ideeën te horen!
In de weken na de informatieavond kunt u ook een reactie geven.
Dat kan direct, maar ook later, zowel online (www.opsterland.nl)
als persoonlijk.

Informatieavond MFA Gorredijk
Donderdag 16 november 2017
Vrij inloop tussen 19.45 tot 21.30 uur
De Skâns (Loaijersstrjitte 2, Gorredijk)
Op donderdagavond 16 november is er in De Skâns een
informatieavond over de realisatie van de MFA Gorredijk.
U bent van harte welkom om tussen 19.45 uur en 21.30
uur binnen te lopen. U kunt onder andere de eerste
schetsen van het gebouw bekijken, waarop de locatie, de
structuur en het plan voor de omgeving te zien zijn. Ook
kunt u in gesprek gaan vertegenwoordigers van de scholen, De Skâns en de gemeente. Ook de klankbordgroep
(adviesgroep vanuit het dorp) staat u graag te woord.
Graag tot de 16e!

Uitgangspunt is om zoveel mogelijk opmerkingen en ideeën te
verwerken en mee te nemen naar de volgende fase: het zogenaamd voorlopig ontwerp. Alle reacties worden dan ook serieus
bekeken. Sommige ideeën zullen niet realiseerbaar zijn. Een
belangrijke voorwaarde is uiteraard dat de ideeën/initiatieven
niet in strijd moeten zijn met de eisen vanuit bijvoorbeeld de
basisschool of de gebruikersgroep van De Skâns. Voor breed
gedragen initiatieven kunnen mogelijk creatieve oplossingen

worden bedacht.

Samen verder
Op 12 september 2017 ondertekenden de vier partners van
de MFA Gorredijk (Comprix, De Skâns, BHS en de gemeente
Opsterland) op het gemeentehuis in Beetsterzwaag een intentie
overeenkomst voor de MFA Gorredijk.
Een positieve ontwikkeling in het project MFA Gorredijk. De
gemeenteraad kreeg in juli nog te horen dat de gemeente en de
BHS er op dat moment niet uitkwamen en er eerst van start werd
gegaan met de andere twee partijen, De Skâns en Comprix. De
BHS zou dan later aansluiten.

“We zijn erg blij met deze stap vooruit. De samenwerking t ussen
alle drie de partijen zorgt voor de m
 eeste synergie”, vertelt M
 arita
Schreur van de BHS. “Het was voor De Skâns erg teleurstellend dat
de gemeente en de BHS er financieel niet uitkwamen. De Skâns
is blij dat nu alles weer op de rit staat”, benadrukt Harry Koning.
“Voor ons is de samenwerking met De Skâns en de BHS zeker
een plus. En iets wat we al jaren uitspreken”, vult Jan Veenstra
van Comprix aan. “Daarvoor is het natuurlijk onontbeerlijk dat
onze nieuwe openbare basisschool in augustus 2019 haar deuren
opent, zoals toegezegd.”

Het tekenmoment met (v.l.n.r.) Harry Koning (De Skâns), Anko Postma (gemeente
Opsterland), Marita Schreur (BHS) en Jan Veenstra (Comprix)

De intentieovereenkomst lost niet op magische wijze alle
problemen op, maar er wordt wel commitment uitgesproken en
het streven naar versterking van de onderlinge samenwerking
staat centraal. Ook staat er in opgenomen dat financiële haalbaarheid van het plan in het najaar van 2017 wordt b
 evestigd.
Besluitvorming over het financieel mogelijk maken van de vervangende nieuwbouw van het achterste deel van de BHS vindt
op een later moment plaats. Wethouder Anko Postma: “Ik zie het
als een uitdaging om samen met deze partijen verder te werken
aan een MFA voor Gorredijk. Op korte termijn gaan we ook de
inwoners van Gorredijk hier meer bij betrekken, iets wat ik erg
belangrijk vind. Het wordt tenslotte hun MFA”.

Drie vragen
aan...

Drie vragen aan… Femke Brouwer van Wijbenga | Tromp architecten en adviseurs

1

Jullie zijn vorig jaar gekozen als architect voor de MFA G
 orredijk. Wat hebben jullie de afgelopen maanden g
 edaan?

We hebben uitvoerig met de verschillende partijen gesproken en alle ideeën vertaald in eerste schetsen. Ook zijn er allerlei verschillende
scenario’s doorgerekend. Het lijkt misschien niet zo, maar er is veel werk gedaan. Aan de gemeenteraad en de klankbordgroep MFA
Gorredijk hebben we in twee aparte bijeenkomsten een presentatie gegeven. In deze presentatie hebben we de gemeenteraad en de
klankbordgroep meegenomen in onze gedachten over hoe het mogelijke ontwerp van de MFA Gorredijk in de omgeving kan worden
ingepast. Dit is gebeurd op basis van wensen/ideeën van De Skâns, BHS en Comprix. De presentatie was met name bedoeld om te laten
zien waar we staan in het proces en wat de denkrichtingen zijn.

2

Kunnen jullie alvast een tipje van de sluier oplichten
over het ontwerp?

Dat kunnen we eigenlijk pas doen als alle partijen akkoord zijn
met het structuurontwerp dat er nu ligt. Wat ik wel kan delen is
dat, zoals de drie partijen er nu over denken, de MFA Gorredijk
een centrum wordt waarin alle partijen zijn gehuisvest en samen
werken, daar waar het meerwaarde biedt. Het gaat er vooral om
dat het een centrale plaats inneemt in Gorredijk, waar het bruist
van activiteiten. Het kloppend hart van Gorredijk. De f ocus ligt op
de gezamenlijke activiteiten op één plek, waar partners kunnen
samenwerken voor inwoners van Gorredijk en omstreken.

3

Wat vinden jullie de grootste uitdaging?

Tegemoet komen aan alle verschillende wensen van de b
 etrokken
partijen en de wensen van de uiteindelijke gebruikers, is altijd de
grootste uitdaging. Helemaal als je binnen een bepaald financieel
kader moet blijven. Gelukkig zijn we naast nuchter en realistisch
ook creatief! We hebben er alle vertrouwen in dat we er samen
uit komen en dat er een prachtig MFA komt te staan in Gorredijk.

Moodboard van de architect voor de omgeving/buitenruimte van de MFA Gorredijk
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Globaal tijdpad realisatie MFA Gorredijk
Hieronder ziet u de globale planning van het project.

Planning realisatie MFA Gorredijk

2017

2018

2019

2020

Voorbereiding bouw MFA Gorredijk
(ontwerp, bestek en aanbestedingen)
Bouw van het basisschooldeel
(Flambou/Trimbeets)
Bouw van de rest van de MFA Gorredijk en
inrichten van het gebied daar omheen

Vragen, opmerkingen of ideeën?
Voor de realisatie van dit project is participatie van inwoners en
andere betrokkenen van groot belang. Om dit in goede banen te
leiden is er een omgevingsmanager aangesteld, Klaas de Winter.
Bij Klaas kunt u terecht met uw eventuele vragen, opmerkingen
en/of ideeën over de nieuwe MFA Gorredijk. Hij gaat graag met
u in gesprek. Ook kunt u c ontact op nemen met projectleider
Rinze Bargerbos.
Sinds een aantal maanden is er op dinsdagmiddag een inloopspreekuur over de MFA Gorredijk. Per oktober 2017 is de locatie
en het tijdstip gewijzigd.

Inloopspreekuur MFA Gorredijk:
ieder dinsdagmiddag van 16.00-17.00 uur
in De Skâns (zaal 4)

Klaas de Winter

Rinze Bargerbos

omgevingsmanager

projectleider

T (0512) 386 222

(0512) 386 222

E klaas.de.winter@opsterland.nl

E rinze.bargerbos@opsterland.nl

Partners van de MFA Gorredijk

Colofon

Gemeente Opsterland
Postbus 10.000
9244 ZP Beetsterzwaag

T (0512) 386 222
E gemeente@opsterland.nl
I www.opsterland.nl
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