
Nieuw Multifunctioneel Centrum (MFC)
Nu al een maatje kleiner?
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Door Jan Brugman

Er is kans dat het nieuwe Multifunctioneel 
Centrum op het voormalige kazerneterrein aan 
de Klarendalseweg, moet inkrimpen. Nog voor 
het er staat. De start van de bouw wordt enkele 
maanden uitgesteld.

Bij de gemeente is een groeiende zorg ontstaan 
of een MFC van de afgesproken omvang wel echt 
nodig is. Er gaan minder kinderen naar de basis-
school die erin gaat komen, dan was verwacht. 
Omdat de gemeente extra zuinig is geworden, 
gaat ze nu eerst bekijken of het gebouw niet klei-
ner van omvang kan worden. Wethouder Michiel 
van Wessem (werken, cultuur & recreatie) heeft 
dat bevestigd tijdens de laatste vergadering van 
het Wijkplatform.

Pas oP DE Plaats 
Volgens hem kampen eerder gebouwde MFC’s 
met een tekort in de exploitatie. Het stadsbestuur 
wil dat bij het MFC in Klarendal graag voorkomen. 
Daarom wordt er een pas op de plaats gemaakt 
en alles financieel eerst nog eens goed doorgere-
kend. De aannemer, die deze maand zou begin-
nen, is hiermee akkoord gegaan, maar wil uiterlijk 
begin december weten waar hij aan toe is.
De gemeente probeert intussen meer zekerheid  
te krijgen over het aantal klassen dat nodig is. Er 

moet ook meer duidelijkheid komen over het 
overige gebruik van het MFC. De gemeente wil 
daarnaast onderzoeken of het MFC St. Marten nog 
wel moet doorgaan, omdat St. Marten en Klaren-
dal zo dicht bij elkaar liggen. Eventueel zou de 
bouw van een MFC in St. Marten dan niet nodig 
zijn. De uitkomst van dat onderzoek zal - naar men 
mag aannemen- invloed hebben op de grootte 
van het gebouw in Klarendal.

KwartIErMaKEr 
De gemeente wil een kwartiermaker aanstellen. 
Hij moet als een soort van onafhankelijk mana-
ger de afspraken tussen de deelnemende par-
tijen in goede banen leiden. En proberen zoveel 
mogelijk kinderen naar de school zien te krijgen. 
Het Wijkplatform was gevraagd om 27.000 euro 
beschikbaar te stellen uit het wijkbudget. Maar 
de bewonersgroep is het daar niet mee eens. Die 
vindt het onzin dat alleen het Wijkplatform moet 
meebetalen en de deelnemende partners, met 
uitzondering van de gemeente, niet. Als zo’n kwar-
tiermaker echt belangrijk is voor het slagen van 
het project moet ook iedereen daar aan bijdragen, 
was de redenering. Als dat gebeurt, betaalt het 
Wijkplatform ook mee. Voorwaarde is wel dat de 
kwartiermeester de bewoners goed bij het project 
betrekt en niet alleen met instellingen in gesprek 
gaat, over de hoofden van de bewoners heen.

Ambtelijk heeft de gemeente Arnhem intussen 
gezegd dat ze met de voorwaarden van Klarendal 
aan het werk gaat. Wethouder Michiel van Wes-
sem wil nog eens praten met zijn collega Henk 
Kok (welzijn en zorg). Hij toonde begrip voor het 
standpunt van de wijkbewoners en het platform.

Een maquette van het MFC terrein

“Omdat de gemeente extra zuinig is 
geworden, gaat ze nu eerst bekijken of 
het gebouw niet kleiner van omvang 
kan worden”


