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Groen licht voor MFC Klarendal 
 
Er is groen licht voor de bouw van het Multifunctioneel Centrum in Klarendal. In 2013 beschikt de 

wijk over een prachtig gebouw dat onderdak biedt aan onder meer een wijkschool, 

kinderdagopvang en buitenschoolse opvang, medische basiszorg en sport- en 

wijkontmoetingsruimten. Ook heeft het college besloten om de wijkwinkel in het MFC onder te 
brengen. Het bedrijf Paul Hardonk Bouw uit Deventer gaat het MFC bouwen. 

 
“Ik ben erg blij dat we het MFC gaan bouwen”, zegt wethouder Onderwijs Luuk van Geffen. “Klarendal 
timmert aan de weg. Dit MFC wordt een plek waar Klarendallers elkaar treffen en geeft tevens een extra 
impuls aan het onderwijs, de sport en het welzijn in de wijk.” 
 
Verantwoord 
In september 2011 besloot de gemeente nog een pas op de plaats te maken en te onderzoeken welke 
consequenties bezuinigingen hebben voor de toekomstige deelnemers van het MFC. Van Geffen: “We 
hebben alle risico’s nog eens exact in beeld gebracht. We bouwen immers niet voor de leegstand. Het 
blijkt verantwoord om het MFC te bouwen. Als we een kleiner ontwerp hadden moeten maken, hadden we 
één tot twee jaar vertraging opgelopen en extra kosten moeten maken.” 
 
Kwartiermaker 
Het MFC moet meer worden dan een bedrijfsverzamelgebouw. Er wordt daarom een kwartiermaker 
aangesteld die in het eerste jaar met alle partijen en bewoners om de tafel gaat om samenwerking te 
promoten en de afspraken helder vast te leggen. 
 
Wijkschool 
In het MFC komen 10 leslokalen en 2 flexlokalen. Op dit moment gaat slechts 18% van de Klarendalse 
kinderen in de eigen wijk naar school, terwijl de gemeente en de Arnhemse schoolbesturen streven naar 
minstens 75%. Dit komt vooral omdat adequate huisvesting voor scholen in Klarendal ontbreekt. Veel 
ouders wijken daardoor uit naar scholen buiten Klarendal. In aanloop naar de nieuwe wijkschool zijn de 
basisscholen De Atlas en de dependance van de Vlindertuin dit jaar opgegaan in de nieuwe school 
“Kunstrijk”.  
 
Bundelen 
Het gebouw krijgt verder drie sportruimtes (Huis van de Sport): een gymlokaal beneden en twee kleinere 
sportruimtes op de bovenverdieping. De twee sportruimtes zijn gefinancierd uit de bijdrage van 
woningcorporatie Volkshuisvesting voor het MFC. Er komt ook ruimte voor kinderopvang en 
buitenschoolse opvang, en Klarendallers kunnen in de toekomst ook terecht bij een consultatiebureau in 
het MFC. Het college heeft besloten ook de wijkwinkel een plek in het MFC te geven. “Dat past bij ons 
streven om zoveel mogelijk wijkvoorzieningen op één plek te concentreren”, zegt Van Geffen. Met de 
inbreng van welzijnsorganisatie Rijnstad wordt het MFC hét wijkcentrum van Klarendal.  
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