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Nieuwsbrief
Multifunctionele accommodatie Gorredijk

In Gorredijk komt een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) aan de Hendrik Ringenoldusstrjitte. Het wordt dé c entrale
plek in Gorredijk waar sociale en culturele activiteiten, basisonderwijs, kinderopvang en middelbaar onderwijs samenkomen.
Het project MFA Gorredijk is een samenwerking tussen MFC De Skâns, OBS De Treffer, Burgemeester Harmsma School (BHS) en
gemeente Opsterland.

Uitnodiging: presentatie voorlopig ontwerp MFA Gorredijk
U bent van harte uitgenodigd om op donderdagavond 28 februari naar De Skâns te komen. De architect presenteert dan het voorlopig
ontwerp van de MFA Gorredijk. Ook wordt er uitgelegd wat er gedaan is met de reacties vanuit het dorp die we tijdens de vorige inloopbijeenkomst hebben gekregen. U kunt spreken met vertegenwoordigers van de betrokken organisaties en u kunt uw mening geven
over het ontwerp. Dat kan direct, maar ook later, zowel online als persoonlijk. Net als afgelopen keer, is het uitgangspunt om zoveel
mogelijk opmerkingen en aandachtspunten vanuit het dorp op te halen. Alle reacties worden serieus bekeken. Waar mogelijk neemt
de architect deze mee naar de laatste ontwerpfase: het zogenaamd definitief ontwerp.

Donderdagavond 28 februari
De Skâns, Gorredijk
Voorafgaand aan het inloopmoment voor het gehele
dorp zijn er bijeenkomsten speciaal voor de direct omwonenden van de MFA-locatie.
19.00 - 19.30 uur
19.30 - 20.00 uur
20.00 - 21.30 uur

Bewoners van de Hendrik
Ringenoldusstrjitte.
Bewoners van de Trimbeets,
de Stationsweg en de Spinnerij.
Bewoners van gehele dorp en
andere belanghebbenden.
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“Het duurt even, maar dan heb je ook wat” wordt weleens
gezegd. Een uitspraak die wat ons betreft zeker van toepassing is
op het ontwerp van de MFA Gorredijk. Het voorlopig ontwerp is
klaar en dat betekent dat u straks een heel duidelijk beeld kunt
krijgen van hoe de MFA in Gorredijk er uit komt te zien. Wij zijn
erg blij met het ontwerp van de architect en ook zeker met de
ambitie om een volledig energieneutraal gebouw te bouwen.
De afgelopen maanden zijn er flink wat uitdagingen op ons pad
gekomen: aangepaste leerlingenaantallen, forse prijsstijgingen in
de bouwsector, nieuwe wet- en regelgeving en ambities op het
gebied van duurzaamheid. Zowel bij de BHS, als bij De Skâns, is er
een nieuwe directeur/bestuurder gekomen.
Na presentatie van het schetsontwerp vorig jaar, bleken er in
het dorp verschillende inzichten te zijn over de positie van De
Skâns in de MFA. Ten opzichte van de eerste schetsen, staat de
nieuwe Skâns nu meer naar voren gepland, zodat het vanaf de
Stationsweg goed zichtbaar is. De BHS heeft besloten zich eerst
te focussen op hun nieuwe onderwijsvisie. Dat deel van de MFA
zal dan ook iets later gerealiseerd worden.

Kortom: het was een roerige tijd en we hebben niet stilgezeten.
Daarom zijn we erg blij dat we nu het voorlopig ontwerp met
u kunnen delen. Dat doen we op donderdagavond 28 februari
in De Skâns. We vertellen u graag meer over het ontwerp en
beantwoorden eventuele vragen. Ook horen we graag uw m
 ening!
Daarnaast vindt u na 28 februari ook op de projectwebsite
www.mfa-gorredijk.nl het voorlopig ontwerp en kunt u daar
een reactie op geven. Door de 3D visualisatie kunt u het gebouw
al zien en beleven, voordat er nog maar een steen gelegd is. Het
is zeker de moeite waard om een kijkje te nemen.
Graag tot 28 februari!
Atty Ekema, De Skâns
Jan Veenstra, Comprix
Jolida Voetelink, Burgemeester Harmsma School
Anko Postma, gemeente Opsterland

Even voorstellen: twee nieuwe bestuurders
Zowel bij de BHS, als bij De Skâns, is een wisseling van de wacht geweest. Tijd voor een korte introductie.
Atty Ekema uit Siegerswoude heeft per 1 januari 2019 het s tokje
overgenomen van Harry Koning als interim directeur bij De Skâns.
Ze was eerder directeur bij een vakantiepark in Appelscha en
manager bij MFC De Wier in Ureterp. Ook heeft ze samen met
haar man een uitzendorganisatie.
Atty Ekema: “Ik kijk ernaar uit om samen
met de medewerkers van de Skâns en o
 verige
betrokkenen verder te werken aan een mooie
toekomst voor De Skâns.”
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Jolida Voetelink is afgelopen schooljaar gestart als directeur/
bestuurder van de Burgemeester Harmsma School. Ook in haar
vorige baan als onderwijsbestuurder was ze op zoek naar samen
werking. De BHS wil in haar vernieuwde onderwijsvisie het leren
en (samen)werken in de regio nog meer versterken.
Jolida Voetelink: “Wij worden ‘Wiis Yn it
Bedriuw!’. De aftrap van WYB is verricht met
het ontwerp, bouw en uitvoering van onze
groene fietsenstalling. Een fietsenstalling

voor elektrische fi
 etsen, gebouwd door en
voor BHS-leerlingen, MBO-studenten vanpartners Friese Poort
en Bouwgroep Van Wijnen. Door onze kleinschaligheid kennen
we iedere leerling en kennen we ook de ondernemers en instellingen in de regio. Door samen te werken met hen geven we onze
leerlingen en daarmee deze regio een boost!”
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Eerste reacties vanuit de betrokken partijen
De direct betrokkenen, zoals de gebruikersgroep van de Skâns, de klankbordgroep en de medezeggenschapsraad (MR) van De
Treffer, hebben in de afgelopen weken al een voorproefje gekregen van het voorlopig ontwerp van hun nieuwe gebouw. Een
greep uit de eerste reacties.
Erik Otten, lid van de klankbordgroep MFA Gorredijk: “In
één woord prachtig! Dat komt doordat het toepassen van
veel glas zorgt voor een modern, transparant en toekomstbestendig gebouw waar samenzijn én samenwerken tussen
De Skâns en De Treffer prima kan.”

Michel Krol, voorzitter Medezeggenschapsraad
basisschool De Treffer: “Het is érg lang wachten,
maar onze kinderen worden straks goed beloond
met een prachtige, rijke leeromgeving!”

Harrit Wester, lid gebruikersgroep De Skâns en de klankbordgroep MFA Gorredijk: “Het is bekend dat ik een voorstander ben voor renovatie van de bestaande Skâns. Nu
de raad heeft beslist toch tot nieuwbouw over te w
 illen
gaan, probeer ik de belangen van de huidige gebruikers
van de Skâns ook in de nieuwe opzet zo goed mogelijk te
behartigen. Het voorlopig ontwerp zoals door de a rchitect is
ontworpen verdient een pluim, aangezien bijna alle wensen
van de gebruikers in het plan worden gerealiseerd. Dat vind
ik persoonlijk een prestatie van formaat aangezien er een
tal van wensen op tafel lag die onmogelijk allemaal leken
te kunnen worden gerealiseerd. Van een MFA is naar mijn
mening echter geen sprake meer nu de BH school in feite
als een afzonderlijk gebouw blijft bestaan en vernieuwd.”
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Drie vragen aan… Groep 6 van basisschool De Treffer

1

In november hebben jullie met een
knalfeest in De Skâns jullie nieuwe
naam gepresenteerd: De Treffer! Vertel
eens, hoe bevalt die nieuwe naam?
“Goed, we zijn er heel blij mee. In het begin
was het even wennen, maar nu weten we
niet anders meer.”

2

De architect heeft jullie stiekem
al wat beelden laten zien van de
nieuwe school, wat vonden jullie hiervan?
“Heel vet! Het zag er mooi en groot uit! We
zagen klimmuren op de gang en zelfs een
glijbaan als trap! Dat past natuurlijk goed
bij een sportieve school als die van ons.”

3

Zeg eens eerlijk: wat vinden jullie
ervan dat het zo lang duurt met
die nieuwe school?
“Ontzettend stom natuurlijk  We wachten
al heel lang op een nieuwe school en willen er straks ook nog een poosje kunnen
genieten. Tegen de tijd dat we in het nieuwe
gebouw kunnen, zitten wij al in groep 8! Wij
wensen de mannen veel kracht en power,
zodat ze een beetje opschieten!”
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Planning realisatie MFA Gorredijk

Uitbreiding van SOC Kortezwaag

De volgende stap is het zogenaamd definitief ontwerp van de
MFA. Dit definitieve ontwerp wordt nog voor de zomer aan de
gemeenteraad voorgelegd. Daarna kan de aanbesteding gedaan
worden en vervolgens de bouw. Het is de planning om het eerste
deel van de MFA (De Skâns en de basisschool) in het laatste
kwartaal van 2020 op te leveren.

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

Voor het BHS-deel geldt dat er straks eerst een nieuw voorlopig
ontwerp wordt gemaakt, op basis van hun aangepaste eisen.

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 een omgevingsmanager aangesteld, Klaas de Winter. Bij
Klaas de Winter kunt u terecht met vragen, opmerkingen en/of
ideeën over de nieuwe MFA Gorredijk. Zowel hij als projectleider
Rinze Bargerbos gaat graag met u in gesprek.

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
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