
      
      

 

Geacht college,  

 Vanuit diverse kanalen en media vernemen wij dat de besprekingen rond het MFC/MFA Oelbroeck 
in een impasse terecht zijn gekomen. Als gevolg daarvan heeft de stuurgroep haar functie 
neergelegd. 

Deze stuurgroep heeft gedurende 4 jaar enorm veel tijd en energie gestoken in de plannen die van 
MFC Oelbroeck een toekomstbestendig, zelfstandig gebouw moeten maken. Een verzelfstandiging 
met een rendabele exploitatie. Onze dorpsraad heeft zich binnen de stuurgroep en ook daarbuiten 
achter de inhoud van dit plan geschaard, met het oog op de toekomstige leefbaarheid in het dorp.  

De Dorpsraad Sint Tunnis maakt zich grote zorgen over de toekomst van het MFC/MFA. Dit gebouw 
speelt een cruciale rol in de leefbaarheid van het dorp. Ruim 125 gebruikers, individuen en 
verenigingen die de dupe dreigen te worden van het feit dat de stuurgroep niet in een inhoudelijk 
overleg kan met de betrokken bestuurders.  

Wij zijn als Dorpsraad Sint Tunnis van mening dat in de communicatie tussen de gemeente en de 
stuurgroep fouten zijn gemaakt. Dat neemt in onze ogen niet weg dat de stuurgroep, met alle tijd en 
energie die zij in het plan hebben geïnvesteerd, het verdient om hun visie toe te lichten. Deze visie 
steunt op de uitgangspunten van zelfstandigheid en zelfsturing, overeenkomstig het vigerende 
gemeentelijke beleid. De uitwerking van de inhoudelijke visie, naar het thans voorliggende plan, 
wordt ondersteund door een 9 tal adviseurs die de gemeente nota bene heeft ingehuurd ter 
ondersteuning van de stuurgroep. Dit heeft in onze ogen geleid tot een realistisch plan. 

Het belangrijkste knelpunt nu is naar onze mening dat beide partijen niet (meer) in gesprek zijn en er 
een impasse dreigt, die bij verdere escalatie tot sluiting van het MFC/MFA zou kunnen leiden. Een 
volstrekt ongewenste en onnodige situatie, waarmee de inwoners van Sint Anthonis enorm 
gedupeerd worden.  

Namens de inwoners van het dorp Sint Anthonis doe ik een dringend beroep op u de dialoog met de 
stuurgroep te heropenen en welwillend het gesprek in te gaan, met als doel om een 
toekomstbestendig Oelbroeck te realiseren.   

Namens Dorpsraad Sint Tunnis 

J.J.A. (Jos) van Duren 
Voorzitter 
 


