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Onrust in de gemeenteraad
van Arnhem. De mulrifunc-
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tionele centla in de wijken
I(larer-rdal en Sinr Marren
staan op losse schroeven.
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I(lingen van KlàfendÀl
madl(L er geerr Êeheim
van:her MLriLÍ Ëuncrio-

neel Cenrrum MFC in zijn tvijl,
in deze ritd van bezuinigen een
hoo[dpi j ndo;sier' gewoi d en bi j

is

'

nef gemeenretlesllLur en andere be_

trokkenen. Wethouder Luuk val
GefÍèn keeic ook niet al te vrolijlt
toer hij màà1dag een reeks vragen
over her MFC móe:r beantwooLden van PvdA-raadsiid Marilyn
A-Kum. Er heerst onrust in de
wij( geeft A-l{um aan. Een positieve voorrgangsrappor iage van de ge

meente glng afgeloPen zomer on_
deruir bij een bezoekje van wiik_
rverhouder Michiel van We,sem

wijkplatÍbrm. Hií deelde
mee dat het draaiende hóuden
van MFC's in de stad de gemeenre
veel geld kost en dat er gáocht
wordt naar een oplossing voor de
nadelige exploitatie_ Meihet bouwen van nieuwe MFC's is het even
pas op de plaats. Van Geffen
spreekr van 'een eylra check' op de
exploirarie en uÍtsrel van de opieve_
flng van de MFC in Klarendal tot
2013. ,,We moeten niet bouwen
voor leegstand", zo hield hij de ee_
meenteraad maandag voor.'
De toekomstige gebruikers van het
cenfium rond de oude Menno van
Coehoorn l(azeme gaan de proble_
men ntet zomaar even oplossen.
Van de hoÊe huren voor ruimre in
de Destàande MfC s ir de srad kr4
aan het

gen de drie grote basisschoolbesturen Basis, Delta en Fluvius al buil<pijn. In I(larendal is roekomstise
buikpijn verdeeld over de basis"school, de kinderopvang, de Stichting Riinstad, de sporrvoorziening
en anderen. Al die instellingen incasseren klap op klap aan blzuinrglngen van gemeente en rijksoverheid. In de wijk noemen ze dar
nuchrer her'domino-eíïèct', KIirgen: ,.Niemand heeft een handre.
kening gezet onder een overeenkomst over de huren. Niemand
wil zich vasileggen. Madr er moel
wel een beslissing lcomen. Op r decemDeI wl de aannemer weten
waar hij aan toe is,"

Begin dtt jaar weerkionk de loF
tromper ir een uirnodÍging voor
een buurtavond over hái 'iieuwe
hart van de wiik'. De nieuwbouw
omvatte ook een Centtum voor
]eugd en Gezin. Dat centrum is nu
wegbezuinigd. De buurr vreest
meer verbroken beloftes en toezeggingen. PvdA-raadslid A-Kum wil
van Van Geffen weten ofer gedacht wordt aan een uitgeHàde
versre van het centrum maar krees
daarop geen antw"o.a
,nt?
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woord", verzuchtte CDA-fiacrievoorzitter Ine van Burgsteden.
,,We zijn hier beduusd over,,
In de vorige eeuw werden de
MFC's vaak 'brede scholen,ge-

De voormalige Menno van Coehoornkazerne aan de Klarendalseweg, klaa
voor een verbouwing tot multifunctioneel centrum. foto Marina Popo

noemd. Het gemeentebestuur is
daarmee opgehouden. Met een zeker voorgevoel, blijkt uit de woorden van v vu-raadslLd Kene
\,Vestra.,,De basisscholen hebben
t." maken met dalende kinderarntallen. We weten nu al dat het een
heel kleine school wordt in l(larendal. Het wordt dus hoog tijd voor
de gemeenteraad orn het hele beleid rond MFC's in de hele stad tegen het licht te houden." oolt de
bouw van zo'n centrum in Sint
Marten op het voormalige
HKA-terrein aan de Hommelse-
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oud-jouInalist Jan Brugman hee
onderzoek gedaan voor de nieurr
wijkkrant van Klarenda]. 'De
gerneente wil een kwartiermaker
aanstellen', schrijft hij. Die man
vroulv moet als onaÍhankelijke m
nager de problemen in kaart bren
en. Klingen bevestigt dar de gemeente het wijkplatform om gel
heeft gevraagd voor die persoon.
PvdA-raadslid A Kum begrijpt er
niets meer van. ,,De bewoners
moeten de gemeente dus heipen
om het probleem op te lossen."
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