
16-11-2018

1

Hoe lang zal het duren….        

MFA Rutten

LPB Congres, 15-11-2018

Henriëtte Verheggen en Bert Philipsen,

Werkgroep MFA

Een lange 

adem!

MFA ontwikkelingen

2011-2020

Twee scholen, kinder-peuter en naschoolse 

opvang, sport en dorpshuis

Eerst een 

filmpje...
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Rutten

• Eén van de 10 groendorpen

• 1700 inwoners, 65 jaar oud

• Voorbeeld maakbare samenleving

• Kernwaarden:

– Betrokken

– Energiek

– Ordelijk

– Zichtbaar

– Realistisch

2011

• “De Stiepe” wederom failliet/gesloten (oktober) 

• Brede raadpleging dorp, bewoners en 
verenigingen

�Toekomstvisie op 
accommodaties...
combineren functies
noodzakelijk
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2012

• Het dorp ontmoet elkaar in Café Sjors

• Start pilot kindcentrum 

– Onderwijs

– Gemeente

• Gemeente wil ook ‘stenen’ 

kindcentrum verkennen

• Van accomodatievisie naar 

idee...MultiFunctioneleAccomodatie
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2013

• Ontwikkelen dorpsvisie

• Rutten een energieke en kindvriendelijke 

woonomgeving

• Onderzoek MFA, fase I BCN

�Toekomstbestendig één gebouw

�Onderwijsvoorkeur apart kindcentrum
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2014

• Bod uitgebracht op de Stiepe

• Onderzoek MFA, fase II Dorp en gemeente

• Voetbalvelden niet verplaatsbaar

� Aanzicht centrum of

samen onder één dak

� Bi-locatie of Uni Locatie?    
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Peiling 14 januari 2015
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Peiling 14 januari 2015, vervolg

9

MFA Ontwikkelingen
2015-2020

Een lange 

adem!
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2015

• Dorpsbelang Rutten: 

opdracht aan werkgroep MFA i.o. om 

haalbaarheid (fase III) uni-MFA te onderzoeken

• College: opdracht aan dorp om haalbaarheid 

exploitatie dorpsdeel aan te tonen

• College: opdracht aan architect om met 

participanten tekenboek 

te maken

2016

• College: exploitatie voor dorp niet haalbaar

• Werkgroep: opnieuw rekenen met ‘eigen’ architect

• Gemeente koopt de Stiepe

• College gaat toch akkoord met exploitatie 

haalbaarheid dorp

• Draagvlak creëren bij politieke partijen

• Verband tussen de MFA en 

vrijkomende locaties
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2016 vervolg

Dorpsbijeenkomst (juni): 

• Werkgroep: MFA is haalbaar

• Wethouder:  

�Dorp en Sport krijgen een substantiële                
financiële bijdrage

�Onderwijs is niet toe aan vervanging    
gebouwen

• 120 dorpsbewoners laten 

zich horen...

2016 ommekeer

• College gaat achter het dorp staan

• OOGO: onderwijsgeld voor KC nieuwbouw is 

beschikbaar

Conclusie:

�De MFA is haalbaar

�Ambtenaar neemt het voortouw
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2017

• College is akkoord

• Kindcentrum avond

2017, vervolg

• RTG: filmpje, MFA wordt hamerstuk

• Gemeenteraad: 

�Voorlopig akkoord
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2017

• Start commissies

• Start projectleider

• Aanvraag leefbaarheidsfonds

• Locatie bepaling

2018

• Vóór de verkiezingen naar de gemeenteraad

• RTG: MFA wordt hamerstuk

�Gemeenteraad 
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2018, vervolg

• Start Architect 

• Nieuwe projectstructuur

• Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Ontwikkeling MFA Rutten
2011-2020

Twee scholen, kinder-peuter en naschoolse 

opvang, sport en dorpshuis

Een lange 

adem!



16-11-2018

11

Succesfactoren

• Luisteren naar het dorp 

• Pro-actief

• Doorzettingsvermogen/tegenslagen

• Mensen in beweging brengen

• Draagvlak/in gesprek blijven/projectstructuur

• Financiën

• Cruciale mensen/spelers

Het zal niet lang meer duren….        

MFA Rutten

LPB Congres, 15-11-2018

Henriëtte Verheggen en Bert Philipsen,

Werkgroep MFA

Lang leve...

de MFA!


