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Betreft: Status MFA Bosschenhoofd   

 

 

 
Geacht college, 

 

Woensdag 20 januari jl. is in de commissievergadering van B&O gesproken over het 
bestemmingsplan Centrumgebied Bosschenhoofd. Omdat in dit bestemmingsplan 

wederom het MFA aan de orde komt hebben we als Lokaal Halderberge gemeend 
hier toch wat opmerkingen over te maken. Aangezien de vragen en opmerkingen 

niet direct betrekking hebben op het bestemmingsplan, maar meer met de 
exploitatie en gebruik van het MFA lijkt het echter beter de vragen langs deze weg 

bij u onder de aandacht te brengen. 
 

Er is ons de afgelopen jaren rondom het centrumplan Bosschenhoofd in zijn 
algemeenheid en het MFA in het bijzonder van alles voorgesteld, waar nog weinig 

tot niets van terecht is gekomen.  
 

Wat Lokaal Halderberge betreft staan deze letters ‘MFA’ in Bosschenhoofd voor 
Multi Functionele Aanfluiting. 

 

Van alle ideeën en mooie beloftes die zijn gedaan ten tijden van het afbreken van 
de Schakel is niets terecht gekomen. Er was een buurthuis, met podium, grote zaal 

en foyer. En nu is er alleen nog een school en een gymzaal. En dat terwijl een goed 
functionerend MFA juist in een kleine kern met weinig voorzieningen van extra 

groot belang is voor de samenleving. In Bosschenhoofd hebben ze momenteel een 
doe-het-zelf accommodatie. Er is weinig tot niets geregeld en er heerst verwarring. 

Verenigingen moeten afspraken maken met de School, of met de gemeente, of met 
allebei. Een beheerder en foyer-achtige voorziening met bar wordt nog steeds 

gemist. Verenigingen moeten zelf zorgen dat er een koelkast staat met wat drinken 
en als de plaatselijke toneelvereniging een uitvoering geeft moet zij zelf zorgen 

voor stoelen, drankvoorziening, licht etc. De toiletvoorzieningen zijn daarnaast 
berekend op een basisschool, maar niet op grotere hoeveelheden volwassenen. Dit 

kan toch nooit de bedoeling zijn?  
 

Lang hebben we gehoopt dat er een exploitant in zou komen die in ieder geval een 

soort foyer zou gaan exploiteren en die tevens als beheerder zou kunnen dienen. 
Helaas is er van dit alles nog niets terecht gekomen. 
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Naar aanleiding van deze situatie hebben we als Lokaal Halderberge de volgende 

vragen: 
 

 Herkent u hetgeen hierboven is geschetst? 
 Wat heeft de gemeente de afgelopen jaar gedaan om dit MFA ook écht als MFA 

te laten functioneren? 
 Met welke partijen bent u hierover reeds in gesprek geweest? 

 Wat mogen inwoners van Bosschenhoofd verwachten van de gemeente in de 
nabije toekomst als het gaat om dit MFA? 

 In hoeverre bent u bereid ervoor te zorgen dat dit MFA ook écht als MFA gaat 
functioneren, inclusief bijbehorende voorzieningen en vorm van exploitatie? 

 

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

 
Jurgen Pertijs  

fractievoorzitter Lokaal Halderberge 


