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1. Gemeenschapshuis De Meulewiek – In het hart van Meterik(-ers) 

1.1 Gemeenschapshuis De Meulewiek 

Meterik is een dorpsgemeenschap welke van oudsher gekenmerkt wordt door zelfstandigheid, 

pionieren en ondernemerschap. Een gemeenschap met inwoners en verenigingen met 

prestatiedrang. Meterik kent een levendige en krachtige gemeenschap. In deze omgeving is het 

Gemeenschapshuis De Meulewiek (hierna geduid als mfc) in het verleden door de Meterikers zelf tot 

stand gebracht.  

Het mfc is dus ook geen gemeentelijke of gesubsidieerde accommodatie. Structurele of jaarlijkse 

financiële bijdragen vanuit gemeente of andere overheden zijn er niet. De Stichting beheert en 

exploiteert het mfc, materieel en financieel, volledig zelfstandig. Samen met vele vrijwilligers. Het 

pand is in volledige eigendom. 

Het mfc heeft een stevige positie in deze gemeenschap en het mfc levert dagelijks huisvesting en 

ondersteuning aan verenigingen, groepen en organisaties. Alle leeftijden, van jong tot oud, kunnen in 

de eigen gemeenschap deelnemen en bijdragen aan dorps- en verenigingsactiviteiten, evenementen, 

bijeenkomsten en voorlichting. Een sterke basis. 

Het mfc bevordert hiermee de samenhang in en trots van het dorp. De kracht van het mfc zit in de 

ontmoetingen die het in alle openheid en toegankelijkheid brengt, in alle kansen die het biedt aan 

verenigingen, activiteiten en initiatieven.  

Het mfc is de enige accommodatie met deze kwaliteit, omvang en voorzieningen in het dorp. Midden 

in het dorp, centraal in het hart. Op het kruispunt van kerk, speelweide, cafés en cafetaria’s. Het mfc 

is van de Meterik(-ers). 

 

Ook buitendorpse groepen, verenigingen en organisaties vinden regelmatig hun weg naar het mfc. 

Hetzelfde geldt voor bovenlokale evenementen. Ze zijn ook van harte welkom. Het mfc heeft 

namelijk wat betreft mogelijkheden en voorzieningen veel te bieden. Tegen haalbare prijzen en met 

reële opbrengstmogelijkheden mits inzet van vrijwilligers. In de wijdere omgeving zijn er maar enkele 

overeenkomstige accommodaties aanwezig. Zie ook https://www.demeulewiek.nl. 

  

De naam “De Meulewiek” is een afgeleide van de historische dorpsmolen die nu nog steeds in volle 

glorie in bedrijf is. Een windmolen die in het verleden ook met veel strijd en inzet door de inwoners 

zelf in gezamenlijkheid is gekocht, gebouwd en geëxploiteerd. Ook destijds de representatie van het 

https://www.demeulewiek.nl/
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pionieren en ondernemen van de toenmalige kleine gemeenschap.  De naam van de molen is 

veelzeggend en passend bij de dorpsaard “Eendracht maakt Macht”.  

1.2 Het dorp Meterik 

Meterik is één van 16 kernen van de gemeente Horst aan de Maas in 

Noord-Limburg. Een gemeente met bijna 42.500 inwoners en in 

oppervlakte de grootste gemeente van Limburg.  

Meterik heeft zelf ruim 1.600 inwoners. Het inwoneraantal steeg de 

afgelopen jaren nog licht maar dit aantal zal zich naar verwachting 

stabiliseren in de komende twee decennia. Meterik heeft te maken met 

een zeer geleidelijke vergrijzing.  

Winkels, bakker en slager, zijn er in Meterik niet meer. Daarvoor gaan 

de Meterik-ers naar het naastgelegen Horst dat als centrumkern alle 

benodigde voorzieningen in ruime mate heeft. Meterik heeft een eigen 

basisschool, een rijk verenigingsleven en 3 cafés annex snackbar. Het is 

in vele opzichten een levende dorpsgemeenschap.  

Uit het leefbaarheidsonderzoek van de gemeente in 2015 blijkt dat de 

inwoners tevreden tot zeer tevreden over woon- en leefomgeving. De 

aanwezigheid en de ontmoetingsfunctie van het gemeenschapshuis 

spelen daarin een wezenlijke rol. 

In Meterik wonen en verblijven veel arbeidsmigranten m.n. Polen (250 arbeidsmigranten in het dorp 

en een fors aantal wonende bij bedrijven in chalets e.d.), er is een Servicepunt Polen inclusief een 

kleine Poolse winkel, er is een Poolse parochie en er zijn Poolse priesters. De Poolse en Meterikse 

parochies delen het kerkgebouw. Uitgebreide contacten of uitwisseling met Poolse medemensen zijn 

er echter niet. Velen zeggen hun Poolse medemens gedag. Problemen of onenigheden zijn er niet. Er 

is respect voor de werkmentaliteit van de Polen. Er is sprake van een vreedzame co-existentie.  

Bijzonder in de Poolse betrekkingen, en met de Poolse autoriteiten, is wel het mfc. In het voorjaar 

van 2019 was het mfc (naast de Poolse ambassade in ’s Gravenhage) de enige locatie waar in 

Nederland verblijvende Polen konden stemmen voor de Europese verkiezingen. In het najaar was het 

mfc wederom stemlokaal voor de Poolse parlementsverkiezingen voor in Nederland verblijvende 

Polen (naast locaties bij de ambassade, in Breda en Groningen). Vele duizenden Polen hebben bij 

deze verkiezingen hun stem in Meterik uitgebracht. De aanwijzing als stemlokaal kan gezien als een 

bevestiging van de gastenrol die het mfc al vele jaren invult bij de Polen en welke rol ook 

uitdrukkelijk bij de Poolse ambassade in beeld is. 
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2. Stichting Gemeenschapshuis De Meulewiek - formeel 

2.1. Doel. 

Stichting Gemeenschapshuis De Meulewiek (hierna geduid als Stichting) is opgericht in mei 1973 en 

heeft als doel blijvend een bijdrage te leveren aan de sociale samenhang, leefbaarheid, 

zelfstandigheid en trots van de Meterikse gemeenschap door het beheren en in stand houden van 

het multifunctionele Gemeenschapshuis De Meulewiek (hierna geduid als mfc).  

Dit gebeurt concreet door middel van het verlenen van huisvesting en facilitaire ondersteuning aan 

activiteiten op het gebied van o.a. (volks-)cultuur, ontspanning en recreatie, ontwikkeling en 

educatie, zorg en welzijn, ontmoeting en participatie. Zie ook de oprichtingsakte in bijlage 1. 

 

2.2. Beleid. 

Het streven is een zo toegankelijk mogelijk mfc optimaal afgestemd op de beoogde toepassing door 

de gebruikers, afgestemd op de dorpsgemeenschap alsmede afgestemd op maatschappelijke 

ontwikkelingen. Nu en in de toekomst. 

De Stichting werkt hierbij zoveel mogelijk met inzet van vrijwilligers. De Stichting heeft geen 

bezoldigde medewerkers of bestuurders. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Uitvoering van 

commerciële activiteiten door de Stichting zijn uitgesloten. Commerciële activiteiten in het mfc gaan 

altijd via de horecabedrijven in het dorp. Dit ter uitsluiting van oneerlijke concurrentie en ter 

versterking van de verhoudingen en coöperatie op lange termijn. Samenwerking met andere lokale 

partijen wordt ten alle tijden nagestreefd. Betrokken partijen leveren nl. op wederkerige basis 

vrijwilligers ten dienste van het gebruik en het beheer van het mfc.  

Verder worden er onder tijdelijke bijzondere condities kansen, ondersteuning en huisvesting 

geboden aan nieuwe (te ontwikkelen) activiteiten en plannen. Recente voorbeelden zijn oa. De 

Werkgroep Sociaal / Groep Dorpsverbinders (activiteiten tegen vereenzaming van ouderen en 

kwetsbaren) en Heemkundekring Meterik. 

Het mfc staat in principe open voor: 

1. Alle verenigingen, organisaties en groepen uit Meterik voor ontmoetingen, bijeenkomsten, 

repetities en uitvoeringen; 

2. Opleidingen, cursussen en andere educatieve activiteiten gericht op de bevolking van 

Meterik. 

3. Activiteiten van dienstverlenende instellingen en overheden gericht op het dorp Meterik; 

4. Voorlichtings- en informatiebijeenkomsten gericht op de bevolking van Meterik; 

Verenigingen en organisaties buiten het dorp Meterik kunnen ook altijd gebruik maken van het mfc 

met inachtneming van de prioriteit voor de onder 1 t./m. 4 genoemde activiteiten. 

Tellingen over 2019 geven aan dat we jaarlijks ruim 44.000 gebruikers en bezoekers hebben mogen 

ontvangen bij alle vaste en eenmalige activiteiten tesamen.  
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3. MFC – Project en Plan “Bouwen Binden Beleven” 

3.1. Waarom? Hoofddoelstelling:  

Het ontwikkelen en verbeteren van het mfc-gebouw alsmede van de inrichting van het mfc op alle 

onderdelen en vlakken die nu en voorspelbaar voor het komende decennium niet als goed zijn te 

kwalificeren. Daarbij het realiseren van gewenste en noodzakelijke aanpassingen en verbeter-

activiteiten waarbij die wensen en noden voortkomen uit nieuwe sociale initiatieven, uit de mfc 

gebruikers, uit (nieuwe) maatschappelijke ontwikkelingen of uit landelijke wetgeving en normstelling.  

Met als resultaat een mfc dat er staat!, functioneel, modern, aangepast aan de nieuwe eisen des 

tijds, nu en in het komende decennium. 

 

3.2. Waarom? Nadere / specifieke doelstellingen: 

Uit dorpsbijeenkomsten met bewoners en vaste gebruikers bleek dat naast een grondige 

opknapbeurt behoefte was het mfc-gebouw aan te passen waardoor de multifunctionaliteit, de 

toegankelijkheid, het gebruiksgemak zou worden vergroot. Deze aanpassingen zijn vertaald in de 

volgende specifieke doelstellingen: 

 Een open, lichte en belevingsvolle foyer, daarmee invulling gevend aan de generieke wens 

van de vaste gebruikers; 

 Een warme, huiselijke en sfeervolle foyer om de nieuwe activiteiten goed te faciliteren, te 

laten ontwikkelen en te verbinden (ze versterken elkaar en ze versterken de bestaande 

activiteiten). Concrete casus in deze de uitbreiding van de activiteiten van de 

Dorpsverbinders. 

 Een mfc dat comfortabel is met een juiste inrichting, aangepast meubilair en een goed 

klimaat. 

 Een mfc waar op verantwoorde en optimale wijze wordt omgegaan met toegankelijkheid, 

duurzaamheid en energiegebruik met maximaal haalbare inzet op energiebesparing en eigen 

energiewinning. 

 Een mfc dat bouwtechnisch en ICT-technisch op orde is, geen gebreken kent en voorbereid 

op de digitale toegankelijkheid. 

 Materieel en financieel de kansen van synergiën benutten welke in hoge mate aanwezig en 

haalbaar zijn door wensen, noodzakelijkheden en adviezen te bundelen. 2 voor de prijs van 1 

 

3.3. Projectnaam “Bouwen Binden Beleven” 

Het gaat in dit project niet alleen om technische voorzieningen en verbeteringen. We willen 

inderdaad bouwen. In, aan en op het gebouw. Teneinde de inwoners, Meterikers, jong en oud te 

binden aan alles wat er in het mfc gebeurt.  

Maar uiteindelijk gaat het vooral ook om sociale kansen benutten, mensen informeren, leren en 

ontwikkelen, inwoners een goede dag en beleving bezorgen, de gemeenschap in Meterik versterken. 

Dat is bouwen aan de gemeenschap en aan de (be-)leefbaarheid.  

Daarom Bouwen Binden Beleven. Een perpetuum mobile. 
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4. MFC – Gemeenschapshuis De Meulewiek  

 

4.1. Vaste gebruikers, huurders en vaste activiteiten 

Het mfc biedt dagelijks huisvesting en faciliteiten aan tal van verenigingen, groepen en organisaties. 

De vaste huurders en vaste activiteiten zijn in onderstaande tabel opgenomen. Daarnaast zijn er 

regelmatig incidentele huurders met activiteiten, bijeenkomsten en evenementen. 

Vaste verhuur / vaste activiteiten 

Muziekvereniging Concordia Meterik 

 

Fanfareorkest uitvoeringen (periodiek) 

Fanfareorkest repetities (wekelijks) 

Fanfarejeugdorkest uitvoeringen (periodiek) 

Fanfarejeugdorkest repetities (wekelijks) 

Fanfareorkest opleidingen en muzieklessen (wekelijks) 

Slagwerkorkest uitvoeringen (periodiek) 

Slagwerkorkest repetities (wekelijks) 

Slagwerkorkest opleidingen en muzieklessen (wekelijks) 

Verenigingsavonden 

Meriko Vocaal 

 

Koor uitvoeringen (periodiek) 

Koor repetities (wekelijks) 

Verenigingsavonden 

Zanglust (senioren zangkoor) Koor uitvoeringen (periodiek) 

Koor repetities (wekelijks) 

Vrouwen Samen Sterk Verenigings- en informatieavonden (2 wekelijks) 

Dansen (wekelijks in de winterperiode) 

Ouderenvereniging Verenigings- en informatieavonden (2 wekelijks) 

Kaarten en knutselen (wekelijks) 

Kienen (maandelijks) 

Toneelvereniging Tovri Toneel uitvoeringen (periodiek) 

Toneel repetities (periodiek) 

OBM – Ouderen Biljart Meterik Biljartwedstrijden, -middagen en -avonden (dagelijks) 

Jeugd Comité Meterik, Carnavalscomité 

Meterik en Boerenbruiloftorganisatie 

Jeugdactiviteiten (Sinterklaas, Sint Maarten, etc.)(jaarlijks) 

Carnavalsmiddagen en -avonden (periodiek tijdens carnavalsseizoen) 

Zittingsavonden (periodiek tijdens carnavalsseizoen) 

Boerenbruiloft-activiteiten (periodiek tijdens carnavalsseizoen) 

Paardensportvereniging St. Joris Dorpsfeest / -evenement (jaarlijks) 

Kookclub de Braojers Kookavonden (periodiek) 

Heemkunde Meterik Heemkunde avonden (2 wekelijks) 

Werkgroep Sociaal / Dorpsverbinders Ontmoetingsmiddagen (voor eenzame mensen – veelal ouderen - en 

sociaal geïsoleerde dorpsbewoners)(wekelijks) 

Seniorenorkest Horst aan de Maas Seniorenfanfareorkest uitvoeringen (periodiek) 

Seniorenfanfareorkest repetities (wekelijks) 

Specifieke activiteiten Poolse 

arbeidsmigranten 

Informatieverstrekking en steunverlening aan Poolse arbeidsmigranten 

(dagelijks in vaste huurdeel) 
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Winkelactiviteiten (dagelijks in vaste huurdeel) 

Poolse parochie activiteitenmiddagen en -avonden (periodiek) 

Stichting ARKA informatiebijeenkomsten, activiteitenmiddagen en -

avonden (periodiek) 

Nederlandse les voor Polen (wekelijks) 

Poolse ontmoetings- en feestavonden (periodiek) 

Centraal / regionaal Pools stemlokaal (mei 2019 Europese verkiezingen) 

Jongerensoos Knor Ontmoetings- en gezelligheidsavonden (dagelijks in vaste huurdeel) 

Concertavonden en culturele evenementen (periodiek) 

 

Zie ook de maandagenda https://www.demeulewiek.nl/agenda2. 

 

De vrijwilligersinzet voor deze vaste gebruikers / activiteiten voor inrichten, opruimen en 

schoonmaken mfc, toezicht en bezetting bardiensten is vastgesteld op 4.372 uren. Wat betreft de 

inzet voor incidentele gebruikers / activiteiten: deze is bepaald op 192 uren. En tenslotte de 

vrijwilligersinzet voor Stichtingsbestuur, dagelijks beheer, onderhoudsploeg en geluidstechniek is 

berekend op 2.452 uren. Alle urenaantallen op jaarbasis.  

Totale vrijwilligersinzet op jaarbasis: 7.016 uren. Dit betreft dus de facilitaire en bestuurlijke inzet en 

niet de inzet voor de eigen verenigingsactiviteiten van de betrokken gebruikers. 

 

4.2.  Nieuwe gebruikers en ontwikkelingen   

4.2.1. Bijzonder en nieuw: De Dorpsverbinder. 

In januari 2016 is in Meterik de "Dorpsverbinder" geïntroduceerd. Dit is niet één persoon maar er zijn 

diverse zorgvrijwilligers die deze rol vervullen. De maatschappij (en Meterik dus ook) verandert,  

mensen wonen langer op zichzelf en zijn steeds meer zelf verantwoordelijk voor zorg, gezondheid en 

leefbaarheid. Daarbij ook het risico van vereenzaming en het verlies van sociale contacten met het 

stijgen van de leeftijd. In Meterik is bepaald dat men in het dorp hierin ook verantwoordelijkheden 

naar elkaar toe heeft. De dorpsverbinders willen vooral mensen met een hulpvraag de weg wijzen en 

samen naar een oplossing zoeken. Verder treden de dorpsverbinders actief op tegen vereenzaming 

en sociaal isolement. Wekelijks vinden hiervoor ontmoetingsmiddagen plaats in het mfc. Sinds kort 

ook met de activiteit om samen te koken en te eten. Dit stelt andere eisen aan de foyer. Een 

“thuisplek” of warm nest is gevraagd. Door de verbouwing en herinrichting van de foyer wordt hierin 

voorzien. 

 

4.2.2. Bijzonder - Ontmoetingen arbeidsmigranten 

In Meterik wonen en verblijven veel arbeidsmigranten, met name Polen (250 Polen op een Meterikse 

bevolking van 1.500 mensen). Uitgebreide contacten of uitwisseling met Poolse medemensen zijn er 

echter niet. Op een enkeling na hebben de inwoners van Meterik geen problemen met de 

aanwezigheid van Poolse arbeidsmigranten. Ze hebben respect voor de werkmentaliteit van de 

Polen. Er lijkt vooral sprake van vreedzame co-existentie tussen Poolse en Meterikse bewoners.  

 

https://www.demeulewiek.nl/agenda2
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De wederzijdse contacten tussen Polen en Meterikers vragen om ontwikkeling: warme sociale 

banden over en weer zijn nog beperkt. Maar door initiatieven nemen deze contacten wel toe en deze 

initiatieven krijgen hun plek in het mfc. Te noemen zijn: 

 Enkele jaren geleden zijn door het dorp, enkele gemeenten en Nederlandse en Poolse 

organisaties een regionaal Servicepunt Polen én een kleine Poolse winkel tot stand gekomen. 

Beide zijn inpandig gevestigd in het mfc. Daarmee dagelijks een plek voor ontmoeting en 

advies.  

 Verder blijken de aanwezigheid van het Servicepunt en die van de winkel een bron van 

nieuwe initiatieven die in het mfc plaatsvinden. Recente initiatieven zijn oa. Nederlandse 

taallessen voor Polen, kennismakingsbijeenkomsten,  culturele uitwisselingen (koren), etc. 

 Door de Poolse gemeenschap is er een Poolse parochie opgericht met haar zetel in de 

Meterikse parochiekerk (wekelijkse Heilige Missen in de Poolse taal). Al haar buitenkerkelijke 

activiteiten vinden plaats in het mfc.  

 

4.2.3. Uitbreiding activiteiten Heemkunde Kring Meterik 

De heemkunde Kring Meterik heeft haar thuisbasis op dit moment samen met de biljartvereniging op 

de 1e verdieping van het pand. De ruimte biedt geen mogelijkheid om de verzamelde historie van 

Meterik op een aantrekkelijke wijze publiek te maken. De nieuwe foyer biedt hiertoe wel een ideale 

mogelijkheid. Dit met de overtuiging dat wisselende exposities van de Heemkundevereniging als 

vanzelfsprekend leiden tot gesprekstof tussen dorpsbewoners. Tevens biedt de foyer ook 

mogelijkheden tot kleinschalige presentaties door de vereniging. 

De aanpassing van de foyer in het mfc, waarmee de foyer een meer huiselijk en open karakter krijgt, 

zal uitnodigen tot ontmoeting tussen de verschillende gebruikers van de accommodatie. De foyer 

wordt HET treftpunt waar deelnemers van de verschillende activiteiten elkaar tegenkomen. Dit 

tesamen met de activiteiten van de Dorpsverbinder zal de nieuwe foyer tot huiskamer van Meterik 

maken.  

 

4.3.  MFC – Oudbouw (1968) en nieuwbouw (2004) 

In 2004 is het huidige mfc opgeleverd en in gebruik genomen. Het mfc is samengesteld uit een deel 

nieuwbouw en een deel oudbouw (een voormalig bankgebouw). De nieuwbouw dateert dus van 

2004. De oudbouw dateert van 1968. De oudbouw heeft intern diverse verbouwingen gekend, 

waarvan de laatste in 2004 t.b.v. de realisatie van het huidige mfc. Belangrijke delen van de oudbouw 

zijn evenwel in de oorspronkelijke staat gebleven. Vrijwel alle voorgenomen projectactiviteiten en -

maatregelen vinden plaats in, aan en op de oudbouw. In het mfc zijn tevens gevestigd een 

jongerencentrum ("OJC Knor") (onderdeel nieuwbouwdeel / vaste verhuur) en een regionaal 

Servicepunt en winkel voor Poolse arbeidsmigranten (onderdeel oudbouwdeel / vaste verhuur).  
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Bovenstaande luchtfoto toont de nieuwbouw (N) en de oudbouw (O). 

 
Bovenstaand: luchtfoto en huidige inrichting / bouwtekening gecombineerd. 

 

 

4.4. MFC : Eisen des tijds – Specificatie gebruikerswensen – Huidige knelpunten - Herinrichting 

foyer en 1e verdieping 

Gebruikers zijn generiek zeer tevreden over het mfc.  

Een eerste uitzondering geldt echter t.a.v. de toepassing en de benutting van de foyer. De foyer is 

gevestigd in het oudbouwdeel en is in 2004 tot stand gekomen door een interne verbouwing van het 

toenmalige bankgebouw. De beperkingen t.a.v. de huidige foyer betreffen met name sfeer en 

beleving. Tevens blijkt dat deze beperkingen ook hun opgeld doen bij de (onvoldoende) facilitering 

van initiatieven en nieuwe activiteiten in het mfc. 

Nieuw 

Oud 
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Vanuit de gebruikers zijn de volgende wensen geformuleerd t.a.v. de foyer: 

 Versterk de ontmoetingsfunctie. 

 De foyer is een vrijwel volledig geïsoleerd geheel binnen 4 gesloten muren. De huidige foyer 

is zakelijk, donker en sfeerloos. De foyer heeft het karakter van een bedrijfskantine. De 

opdracht: laat daglicht intreden en creëer (visuele) interactie met de buitenomgeving. 

 De foyer dient gezelliger en comfortabeler te worden. Een ruimte waar het tijdens en na de 

repetities, verenigingsavonden, uitvoeringen en concerten, ontmoetingsmiddagen (Groep 

Dorpsverbinders) goed toeven is. Een prettige omgeving waar verenigingsleden en bezoekers 

zich veel meer op hun gemak voelen, waar ze na de repetitie of uitvoering eerder en beter 

een samenzijn vinden. Een plek waar men zich thuis voelt en gemakkelijker blijft hangen om 

te kletsen en een drankje te nemen. Pas de inrichting aan, andere kleuren, aangepast 

meubilair, bekleed de wanden! Zo zijn de adviezen de zijn meegegeven. 

 Geef nieuwe activiteiten de juiste kansen. Specifiek doelgroepen hierbij: Werkgroep Sociaal / 

Dorpsverbinders (creëer een huiskamer in de foyer!) en Heemkundekring (geef 

presentatiemogelijkheden!).  

In begrippen geduid: 

 Open en verbonden 

 Licht en beelden naar binnen 

 Uitstralen naar buiten 

 Ontmoeten en beleven 

 Toegankelijk, duurzaam en degelijk 

In 2004, bij de bouw van het mfc, moesten er prioriteiten worden gesteld en beperkingen worden 

aanvaard. Bovengenoemde zaken konden destijds niet allemaal worden gerealiseerd. Nu wil men de 

kansen, wensen en noden ter zake benutten. Daarnaast is sinds de ingebruikname van het mfc in 

2004 het aantal vaste huurders en activiteiten ook flink toegenomen. Met als gevolg een extra vraag 

naar versterking van de functies van het foyer. 
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Een tweede uitzondering aangaande de gebruikerstevredenheid betreft de 1e verdieping met oa. de 

werkkamer van de Heemkundekring Meterik en met de biljartruimte Senioren Biljart Meterik. 

 

 

Vanuit de gebruikers zijn de volgende wensen geformuleerd t.a.v. de 1e verdieping: 

 Maak de verblijfsomgeving meer comfortabel. 

 1e verdieping (biljartruimte en werkkamer): ‘s zomers veel te warm en daarentegen ’s 

winters nauwelijks warm te krijgen.  

 Heemkundekring Meterik verzamelt en verwerkt alles digitaal maar beschikt niet over 

(digitale) presentatiemogelijkheden. 

 Zorg voor digitale ontsluiting. Wifi-dekking is onbetrouwbaar, niet altijd beschikbaar. 

Oorzaak van tweede bullet is het ontbreken van elke vorm van isolatie aan alle zijden (dak, glas, 

gevelwand en muren). 

Voor de toekomst voor door de aanpassingen en verbeteringen van de gebruiksmogelijkheden van 

de accommodatie een groei van activiteiten voorzien, met name door de Dorpsverbinders, de Poolse 

gemeenschap en ook de Heemkunde Kring. De verwachting is dat deze groei zal doorzetten naar 

tussen de 45.000 tot 50.000 bezoekers op jaarbasis. De explosieve toename van het aantal Poolse 

arbeiders in de regio zal in deze groei een aanzienlijk aandeel hebben. 

 

4.5. MFC – Eisen des tijds – Toegankelijkheidsscan, Energiemaatwerkadvies, Meerjaren 

Onderhouds Planning en Asbestinventarisatie 

Een tweetal jaren geleden is de gemeente Horst aan de Maas gestart met een traject herijking 

gemeentelijk accommodatiebeleid. Onderdeel in dit traject waren / zijn de posities, statussen, 

mogelijkheden en haalbaarheid van gemeentelijke accommodaties, op dit moment en in de 

toekomst.  
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Dit momentum is ook door het Stichtingsbestuur opgepakt om het toekomstbeeld voor het mfc 

nader te gaan bepalen. Op verzoek van het Stichtingsbestuur is in overleg met de gemeente 

overeengekomen dat mfc ook deel zal uit maken van de volgende gemeentelijke analyses die m.b.t. 

gemeentelijke accommodaties zouden plaatsvinden: 

 Toegankelijkheidsscan; 

 Energiemaatwerkadvies; 

 Conditiemeting en Meerjaren Onderhouds Planning; 

 Asbestinventarisatie. 

Het Stichtingsbestuur kreeg hiermee, deskundig en onderbouwd, alle benodigde informatie om  

noodzakelijk, gedegen, gepland, exploitabel, duurzaam onderhoud en gebouwbeheer te kunnen 

voeren. Tot dan toe ontbraken daartoe de benodigde fundamentele gegevens. Nu deze gegevens 

voorhanden zijn kunnen vele malen beter dan voorheen het beeld, de doelstellingen (materieel en 

financieel) en de uitvoering voor de korte, middellange en lange termijn worden bepaald. Met de 

juiste planningen en onderbouwde reserveringen op de juiste termijn. Dat vraagt overigens de 

komende jaren nog verdere studie en uitwerking met ter zake deskundigen. 

Teneinde een indicatie te geven: De MJOP geeft een inhoudelijk en financieel beeld tot en met 2042 

(25 jaar). Financieel vraagt het planmatig onderhoud in deze periode aan het integrale mfc in totaal 

1.187.650 euro incl. BTW (rekening houdende met het BTW-regime dat voor de Stichting geldt). Dat 

is per jaar 47.506 euro incl. BTW. Kijken we naar het komende decennium, startjaar 2017 tot en met 

2029, dan zijn de bedragen die van toepassing zijn 508.460 euro (totaal) resp. 39.112 (jaarlijks). 

Tevens verkreeg het Stichtingsbestuur een onafhankelijk en deskundig advies t.a.v. de startstatus / -

conditie van de huidige accommodatie. 

Hieronder een samenvatting van de bevindingen en scores van de analyses met de vermelding of het 

Stichtingsbestuur ter zake activiteiten wenst te ondernemen die in dit projectplan worden 

opgenomen 

Toegankelijkheidsscan Score / bevinding Plannen Stichtingsbestuur 
Invalidenparkeerplaats 2 Aanpakken samen met Dorpsraad en gemeente 

Trottoir / looproute vanuit invalidenparkeerplaats 7 Aanpakken samen met Dorpsraad en gemeente 
Begane grond (binnen & buiten) 8 Uitwerking in plan 

Terras   N.v.t. 
Balie, loket en receptieruimtes   N.v.t. 

Voorzieningen voor slechthorenden 1 Uitwerking in plan 
Voorzieningen voor mensen met astma en/of COPD 6 Nog niet opgenomen in de plannen 

Verdiepingen 5 Uitwerking in plan 
Aangepast toilet 7 Geen acties 

Douche 6 Geen acties 
Kleedruimte en pasruimte 7 Geen acties 

Eet en drinkruimte 7 Geen acties 
Zalen (theater, bioscoop, vergaderzaal, etc) 5 Uitwerking in plan 

Theater, bioscoop, auditorium, klaslokaal, e.d. 7 Geen acties 
Sport- en gymzalen   N.v.t. 

Winkel   N.v.t. 
Andere bezoekersruimtes 1 Uitwerking in plan 

Pinapparatuur   N.v.t. 
Overige aandachtspunten 6 Uitwerking in plan 

Algemene indruk 6 Uitwerking in plan 
Gemiddeld cijfer 5,4 Doel: uitwerking plan moet een 7 opleveren 
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Energiemaatwerkadvies Score / bevinding  Plannen Stichtingsbestuur 
1) Spouwisolatie oorspronkelijk pand Uitvoeringsadvies Uitwerking in plan 

2) Dak (na)-isoleren oorspronkelijk pand Uitvoeringsadvies Uitwerking in plan 
3) Panelen vervangen Uitvoeringsadvies Uitwerking in plan 

4) Raam enkelglas vervangen Uitvoeringsadvies Uitwerking in plan 
5) Raam dubbelglas vervangen Uitvoeringsadvies Uitwerking in plan 

6) WTW inbouwen in balansventilatiekast Uitvoeringsadvies Geen acties 
7) Balansventilatie met WTW verdieping oorspronk. pand  Uitvoeringsadvies Geen acties 

2B Soos WTW inbouwen in balansventilatiekast Uitvoeringsadvies Geen acties 

 
MJOP / Conditiemeting Score / bevinding  Plannen Stichtingsbestuur 

Dakafwerking vlak, bitumen 170 m2  Serieus Uitwerking in plan 
Kozijnen hout, dekkend  Serieus Uitwerking in plan 

Binnenschilderwerk 224m2 Gering Uitwerking in plan 
Schoorsteen metselwerk Serieus Uitwerking in plan 

Dakrandafwerking zink Ernstig Uitwerking in plan 

 
Asbestinventarisatie Score / bevinding  Plannen Stichtingsbestuur 

Buitengevels M2-kit  
(risicoklasse 2) 

Uitwerking in plan 

Schoorsteen M3-buis  
(risicoklasse 2) 

Actie alleen vereist bij sloop schoorsteen 

Biljartzaal, vergaderruimte en kantoor (verdieping) M4-vensterbank 
(risicoklasse 2) 

Uitwerking in plan 

 

Kortom vrijwel alle bevindingen worden in dit project opgepakt en in uitvoering genomen. De 

resultaten van alle uitgevoerde inventarisaties als bijlage meegenomen in dit plan 

(asbestinventarisatie (bijlage 2), MJOP/conditiemeting (bijlage 3), energiemaatwerkadvies (bijlage 4) 

en de toegankelijkheidscan (bijlage 5). 

Wat betreft de voorzieningen voor slechthorenden hebben we advies ingewonnen bij de Stichting 

Hoormij Nederland. De nieuwe foyer wordt voorzien van een ringleiding en bijbehorende 

apparatuur. De grote zaal van het mfc wordt nog niet voorzien van een ringleiding. Op dit moment 

zou de aanleg van een ringleiding in de vloer van de grote zaal een niet-tijdige en een te grote 

ingreep zijn (eerste groot-onderhoud vloer is in 2028 (zie MJOP)). 

In de toegankelijkheidsscan is de digitale toegankelijkheid geen benoemd aspect. Dit is in dit plan wel 

een actiepunt.  

In het energiemaatwerkadvies is de optie (bij-)plaatsen zonnecollectoren c.a. ook geen benoemd 

aspect. In dit plan nemen we dat wel als actie mee. 

De WTW-adviezen (Warmte-Terug-Winning) vanuit het energiemaatwerkadvies worden niet 

meegenomen in het onderhavige plan. Dit op basis van de volgende argumenten: 

 De huidige, grootschalige, gasverwarmingsinstallaties en klimaatbeheersystemen staan in 

2028 in de MJOP geïndiceerd voor groot onderhoud of renovatie. Deze zijn dan 25 jaren oud. 

Mede in verband met de maatschappelijke ontwikkeling “Nederland gasvrij in 2030” en wat 

dit t.z.t. gaat betekenen voor deze systemen en beschikbare alternatieven zijn grote 

investeringen nu niet opportuun. 

 Zeker ook niet als de terugverdientijd van de betrokken geadviseerde investeringen minimaal 

12 tot 52 jaren is. 

 Er nog flinke onzekerheden zijn of de WTW wel technisch realiseerbaar en haalbaar zijn. 

 Er alternatieve maatregelen zijn die met zekerheid en op kortere termijn renderen. 

Bijvoorbeeld het bijplaatsen van zonnecollectoren (zie verderop in dit document). 
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Bovendien zijn de beschikbare middelen niet onbeperkt en er dient dus een prioritering te worden 

bepaald. 

Het verwijderen van asbestbronnen die zijn ingedeeld in risicoklasse 2 en 2A dient plaats te vinden 

door gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven, door en onder deskundig toezicht van 

gecertificeerde personen. Vrijwilligersinzet is in deze dus uitgesloten. Na afronding van de 

asbestverwijdering in risicoklasse 2 en 2A dient een eindbeoordeling plaats te vinden door een 

onafhankelijk laboratorium / inspectie-instelling. 

 

4.6. MFC – Eisen des tijds – Maatschappelijke eisen en omgevingsaspecten 

Continuïteit van het mfc is van fundamenteel belang voor de Meterikse dorpsgemeenschap en 

daarmee ook een opdracht voor en een verantwoordelijkheid van het Stichtingsbestuur. 

Basisvoorwaarde om de continuïteit te borgen is dat het mfc mee ontwikkelt met de omgeving, met 

de maatschappelijke, technologische en wettelijke ontwikkelingen. 

Versterking energiekwalificatie. 

Eén van de relevante ontwikkelingen ter zake: duurzaamheid en nader uitgewerkt het benutten van 

zonne-energie. Enkele jaren geleden zijn op het dak van het nieuwbouwdeel van het mfc 

zonnepanelen geplaatst. 125 stuks. Dat is destijds op het dak van oudbouwdeel niet gebeurt. Er 

waren namelijk twijfels t.a.v. de kwaliteit en de resterende levensduur van het dak. De 

conditiemeting zoals hier voor genoemd heeft deze twijfels bevestigd. In dit plan zijn opgenomen 

vervanging en isolatie dak oudbouwdeel. Dat biedt dan meteen mogelijkheden om op dit deel 

aanvullend zonnepanelen te plaatsen. In dit plan daarom het voornemen om 46 panelen bij te 

plaatsen. Daarmee een stimulans voor een verdere verhoging van onze energiekwalificatie. 

Enkele jaren geleden is de verlichting in het pand gemoderniseerd en vervangen door LED-armatuur 

en -verlichting. 

Digitale toegankelijkheid. 

Digitale toegankelijkheid: in 2004 (toen het huidige mfc werd opgeleverd) nog niet de hoogste 

prioriteit, tegenwoordig fundamenteel. Internet en wifi zijn aanwezig maar de digitale 

bereikbaarheid in het mfc is niet op orde. Op diverse plekken in het mfc is de digitale 

toegankelijkheid beperkt of nihil. Dit is tegenwoordig, maar zeker ook in de komende jaren (denk aan 

sensoren, draadloze en remote aansturing apparatuur, slimme inrichting gebouwen, digitale 

aansluiting en ontsluiting, online diensten en educatie, e.d.) een onhoudbare situatie. Uitbreiding 

Wifi-voorzieningen en realisatie netwerkaansluitingen zijn daarom in het plan opgenomen. 

Structureel beter dan tijdelijke workarounds. 

Omgevingsaspecten.  

Het mfc ligt midden in Meterik. De voorzijde van het mfc is de oudbouw, welke in het verleden dienst 

deed als bankgebouw. Aan het pand en vóór het pand nog de restanten van de vroegere bank. Een 

forse bankentree met muurtje en een uitpuilende luifel welke niet meer worden gebruikt.  

Daarnaast de entree van het mfc die nauwelijks opvalt, wegvallend in het beeld van de restanten van 

de voormalige bank. Geen fraai aangezicht en het positioneert de aanwezigheid en toegankelijkheid 

van het mfc onvoldoende. Dat moet beter. 
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Pijl geeft de onopvallende ingang van het mfc aan 

In dit plan zijn de sloop van de bankentree incl. luifel en de daarmee benodigde correctieve 

maatregelen aan de voorgevel meegenomen. Deze zijn meegenomen omdat deze maatregelen de 

benodigde aanpassingen aan de voorgevel op grond van het energiemaatwerkadvies, het 

asbestonderzoek en de gebruikerswensen foyer en 1e verdieping versterken. Een grote mate van 

synergie-effect derhalve. 

Gehandicaptenparkeerplaats en gehandicaptentoegang. 

Verder is geconstateerd dat de gehandicaptenparkeerplaats onveilig en niet op orde is (zie 

bevindingen toegankelijkheidsscan). Formeel geen zaak of bevoegdheid van het Stichtingsbestuur. 

Feitelijk uiteraard wel een zaak voor het mfc en het Stichtingsbestuur. Het mfc moet goed en veilig 

toegankelijk en veilig en voorwaardelijk voor de toegankelijkheidsscore. En de herinrichting van de 

openbare ruimte rondom het mfc biedt daartoe mogelijkheden. Dit wordt opgepakt met Dorpsraad 

en Gemeente Horst aan de Maas maar financieel niet in dit plan opgenomen. Door het verwijderen 

van de voormalige bankentree en luifel c.a. wordt de realisatie van de verbeterde 

gehandicaptenparkeerplaatsen vereenvoudigd.  

De inpandige aanpassingen i.v.m. de verbetering, verplaatsing en uitbreiding van de 

gehandicaptenparkeerplaatsen zitten wel in het plan. Dit betreft aanbrengen en verplaatsen van 

automatische, elektrische, deuren en aanpassing alarminstallaties. 

Overige aspecten. 

In het dorp loopt op dit moment een traject voor een verbetering van de dorpskern. Dit wordt 

uitgewerkt door de Vrijwilligerswerkgroep Openbare Ruimte vanuit de Dorpsraad. Aspecten in hun 

plannen zijn veiligheid en verfraaiing van het dorpsbeeld en daarmee eveneens de 

gehandicaptenparkeerplaats en verbetering aangezicht en voorzijde mfc, verfraaiing pleintje voor het 

mfc. Er is overleg om de plannen onderling af te stemmen. 

 

4.7 Wat gaan we doen! 

Concrete activiteiten die worden opgepakt zijn de volgende: 

o Verbouwing foyer. Slopen toiletgroep en realiseren glazen voorgevel. 

o Herinrichting foyer. Vernieuwen en vervangen interieur, meubilair en inrichting. 

o Panelen en ramen voor- en zijgevel oudbouw vervangen. 

o Asbest verwijderen panelen en ramen voor- en zijgevel oudbouw. 

o Vervanging dak en reparatie dakrand oudbouw. 

o Aanbrengen dak- , vloer en spouwmuurisolatie oudbouw.  

o Plaatsen zonnecollectoren. 

o Realiseren / aanbrengen voorzieningen voor slechthorenden / ringleiding. 
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o Aanbrengen Wifi-acces-points. 

o Aanbrengen en verplaatsen van automatische, elektrische, deuren en aanpassing 

alarminstallaties (i.v.m. herinrichting gehandicaptenparkeerplaatsen en verbetering 

gehandicaptentoegang). 

De synergie van deze activiteiten wat betreft te behalen opdrachten en adviezen is bijzonder groot.  

De opdracht van de gebruikers om daglicht te laten intreden en (visuele) interactie met de 

buitenomgeving te creëren (herinrichting foyer) valt bijvoorbeeld samen met de deskundigen 

adviezen om panelen te vervangen, enkel glas te vervangen, asbest te verwijderen en het aangezicht 

van het mfc te verbeteren. De opdracht om de verblijfsomgeving 1e etage comfortabeler te maken 

valt samen met de deskundigen adviezen om dak- en muur te isoleren, enkel glas te vervangen en 

asbest te verwijderen. 

In onderstaande tabel een indicatie van synergie-effecten. Als activiteiten (rijen) bijdragen aan een 

opdracht / advies / doel (kolommen) dan is betrokken veld in de tabel gearceerd.  

Tabel synergie-effecten. 

Opdracht / advies / doel  Gebruikerswensen, 
herinrichting foyer en 

1e verdieping 

Toegankelijkheidsscan
, Energiemaat-

werkadvies, 
Conditiemeting / 

MJOP en 
Asbestinventa-risatie 

Maatschappelijke 
eisen en omgevings-

aspecten 

Activiteit ↓    

Verbouwing foyer. Slopen toiletgroep en 
realiseren glazen voorgevel 

tripel tripel tripel 

Herinrichting foyer. Vernieuwen en vervangen 
interieur, meubilair en inrichting 

tripel tripel tripel 

Panelen en ramen voor- en zijgevel oudbouw 
vervangen 

dubbel dubbel  

Asbest verwijderen panelen en ramen voor- en 
zijgevel oudbouw 

dubbel dubbel  

Vervanging dak en reparatie dakrand oudbouw tripel tripel tripel 

Aanbrengen dak- en spouwmuurisolatie 
oudbouw 

dubbel dubbel  

Plaatsen zonnecollectoren  dubbel dubbel 

Realiseren / aanbrengen voorzieningen voor 
slechthorenden: ringleiding 

 enkel  

Aanbrengen Wifi-acces-points dubbel  dubbel 

Aanbrengen en aanpassing elektrische deuren 
en alarmen t.b.v. gehandicapten 

 dubbel dubbel 

 

Conclusie: in bijna alle gevallen draagt 1 projectactiviteit bij aan 2 (dubbel) of 3 doelen (tripel). 

Kortom 2 voor de prijs / investering van 1. 

De beoogde herinrichting van de foyer en het aanbrengen van voorzieningen voor slechthorenden 

hebben nog een ander positief effect (synergie!). Door deze herinrichting van de foyer ontstaat een 

zaalruimte die veel meer en veel beter dan voorheen de mogelijkheden biedt om informatiebijeen-

komsten van middelgrote omvang te voorzien. Voorheen moesten deze middelgrote groepen naar 

de grote zaal welke dan half bezet was. In de toekomst kan dat beter gefaciliteerd (gehoorvoorzie-

ningen!) en energiezuiniger in de nieuwe foyer (terwijl gelijktijdig de grote zaal gebruikt kan worden). 

Zie ook de ontwerpschetsen in bijlage 6. 
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5. Organisatie 

Het Stichtingsbestuur voert de regie en het budgethouderschap over het project. Een werkgroep 

bestaande uit dorpsbewoners met de juiste kennis en expertise is ingesteld om het Stichtingsbestuur 

te ondersteunen in de voorbereiding en realisatie van het project. De werkgroep stelt een inhoudelijk 

projectplan met integrale begroting voor het gehele project op en legt deze ter accordering en 

vaststelling voor aan het Stichtingsbestuur.  

De werkgroep werkt daarna binnen de kaders van de vastgestelde plannen en begroting en bereidt 

inhoudelijk de aanbesteding(-en) en de gunning(-en) voor.  

Formele opdrachtverstrekkingen, aanbestedingen, gunningen, betalingen, opleveringen en 

afrekeningen verlopen in alle gevallen via het Stichtingsbestuur (conform de kaders van de statuten 

c.a.). Binnen de kaders van de opdrachten en de akkoorden van het Stichtingsbestuur kan de 

werkgroep uitvoeringsopdrachten verstrekken. De werkgroep zorgt voor de inzet en planning van 

vrijwilligers. 

In bijlage 7 is de huidige samenstelling van het Stichtingsbestuur opgenomen in het uittreksel KVK-

registratie. 

Door het Stichtingsbestuur is een werkgroep ingericht welke in opdracht een projectplan in concept 

voorbereidt.  

Subsidie-, fondsen- en sponsorwerving vinden formeel en uitsluitend plaats door het 

Stichtingsbestuur. Idem wat betreft vergunning aanvragen c.a. Communicatie en PR worden door het 

Stichtingsbestuur ingericht en bepaald. 

Voorgenomen wijzigingen in de inhoudelijke of financiële plannen worden in alle gevallen in alle 

fasen bij voorbaat besproken met het Stichtingsbestuur. Het Stichtingsbestuur beslist in alle gevallen. 

In de voorbereidingsfase informeert de werkgroep maandelijks het bestuur over status en voortgang 

van de projectplanvoorbereiding. 

Tijdens de uitvoeringsfase vindt de informatie verstrekking en voortgangsrapportage dagelijks plaats. 

Tijdens de uitvoeringsfase begeleidt de werkgroep de uitvoering en er wordt een vrijwillige 

bouwtoezichthouder benoemd welke dagelijks op de uitvoering toeziet (een werkwijze die tijdens de 

bouwfase in 2003 ook succesvol is toegepast).  

Tijdens de uitvoeringsfase wordt er minimaal eenmaal per week vergaderd door Stichtingsbestuur en 

werkgroep. 

De werkgroep is ingericht. De samenstelling hiervan is als volgt: 

o Jos van Rengs – extern bouw- en calculatiedeskundige; 

o Annemie Smulders – bestuurslid; 

o Frank Tacken –bestuurslid; 

o Theo Manders – vrijwillig beheerder, lid onderhoudsteam; 

o Wiel Tacken – vrijwillig dagelijks beheerder / coördinator en planner mfc. 

Tijdens de gunning zal met de externe leveranciers nader worden bepaald hoe de Bouwvergadering 

en/of het Bouwoverleg zullen worden ingericht. 
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6. Draagvlak en betrokkenheid  
 

De onder punt vijf genoemde werkgroep is ontstaan in het voorbereidingsproces dat in Meterik tot 

op heden doorlopen is en nog steeds gaande is. In overleg met de dorpsraad zijn er diverse 

bijeenkomsten voor gebruikers en dorpsbewoners georganiseerd waarin de knelpunten en wensen 

ten aanzien van de accommodatie zijn geïnventariseerd. De resultaten van de rapportages ten 

aanzien van: 

 Toegankelijkheid; 

 Energiemaatwerkadvies; 

 Conditiemeting en Meerjaren Onderhouds Planning; 

 Asbestinventarisatie. 

zijn hierin ook aan bod gekomen. Zowel de resultaten van bovengenoemde rapportage als de 

wensen vanuit de bewoners/gebruikers zijn de basis geweest voor huidige plan.  

In de uitvoeringsfase zal een beroep worden gedaan op inzet van dorpsbewoners om zelf de handen 

uit de mouwen te steken. Daarom dat er regelmatig bijeenkomsten worden belegd om iedereen op 

de hoogte te houden. Op dit moment worden binnen het dorp vrijwilligers geworven die mee 

kunnen helpen met de diverse sloopwerkzaamheden die zover als het mogelijk is door 

zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd. 

 

7. Fasering van het project 
 

Zoals de naam van het project “Bouwen Binden Beleven”, al aangeeft omvat het meerdere 

onderdelen. De bouwkundige werkzaamheden hebben een grote impact, waardoor het mfc dan 

tijdelijk is gesloten. Daarom dat deze werkzaamheden gepland staan in de periode mei-juni-juli, 

waarin de activiteiten van de reguliere gebruikers veelal stil liggen of minimaal zijn.  

De herinrichting van met name het nieuwe foyergedeelte staat gepland voor augustus/september. 

Het streven is voor het aanvang van het nieuwe verenigingsjaar de mfc zover op orde te hebben dat 

de activiteiten in De Meulewiek kunnen plaatsvinden. De feestelijke heropening wordt gepland voor 

oktober 2020. 

 

8. Marsroute projectontwikkeling tot nu toe. 
 

Eenmaal per jaar nodigt Stichtingsbestuur alle gebruikersgroepen van het mfc uit voor een 

bespreking van het reilen en zeilen (inhoudelijk en financieel) van het mfc. Daarbij komen ook 

gebruikerservaringen, bevindingen, klachten en wensen, maatregelen en voorstellen tot 

verbeteringen aan de orde. 5 jaren geleden kwam daarbij uitdrukkelijk de (beperkte) beleving van de 

foyer als bijzonder agendapunt aan de orde. Van de zijde van bestaande gebruikersgroepen maar 

ook gevoed door het aantreden van nieuwe gebruikersgroepen en nieuwe activiteiten (zoals de 

Dorpsverbinders en Heemkunde Meterik). 
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Toentertijd is een binnenhuisarchitecte geworven om het Stichtingsbestuur en de gebruikersgroepen 

te ondersteunen bij hun visie- en beeldvorming. Dit traject kende een beperkte voortgang. Achteraf 

gezien is deze beperkte voortgang begrijpelijk omdat later bleek de het te realiseren vraagstuk 

fundamenteler en complexer was. 

Medio 2016 is de gemeente Horst aan de Maas gestart met een nieuwe aanpak, voorbereiding en 

inrichting van het gemeentelijk accommodatiebeleid (traject herijking gemeentelijk 

accommodatiebeleid). Onderdeel in dit traject waren de posities, statussen, mogelijkheden en 

haalbaarheid van gemeentelijke accommodaties, op dit moment en in de toekomst. Dit momentum 

is ook door het Stichtingsbestuur opgepakt om het toekomstbeeld voor het mfc nader te gaan 

bepalen. Op verzoek van het Stichtingsbestuur is in overleg met de gemeente overeengekomen dat 

mfc ook deel zal uit maken van de volgende gemeentelijke analyses die m.b.t. gemeentelijke 

accommodaties zouden plaatsvinden: toegankelijkheidsscan; energiemaatwerkadvies, 

conditiemeting, meerjaren onderhouds planning en tot slot de asbestinventarisatie. 

Eind 2017 bleek dat de opdracht om de foyer te verbeteren maar één van de te nemen maatregelen 

is in een te ontwikkelen meer integrale aanpak. Meer integraal vanuit de relevantie én de verbinding 

van een veelheid aan aspecten:  

o duurzaamheid en toegankelijkheid; 

o instandhouding en verbetering; 

o beleving en inrichting; 

o inrichting openbare ruimte, (gehandicapten-)parkeren en verbetering (dorps-)aangezicht; 

o maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen. 

Binnen te ontwikkelen financiële kaders voor investeringen, budgettering, dekking en exploitatie. 

Op dat moment zijn gesprekken gestart of geïntensiveerd met de gemeente Horst aan de Maas, 

B&W, de Dorpsraad (en diens werkgroep Sociaal en werkgroep Openbare ruimte), externe 

deskundigen, de gebruikersgroepen alsmede de omwonenden. Naderhand ook gesprekken met de 

Provincie Limburg. Bovendien is een bouwkundige werkgroep tot stand gekomen. De financiële 

planvorming wordt door het Stichtingsbestuur uitgewerkt. 

Met presentaties en inspraakmogelijkheden, in overleg en afstemming met hiergenoemde partijen is 

het onderhavige projectplan ontwikkeld. Vanuit de regie op het proces door het Stichtingsbestuur. 

2018 en 2019 hebben dus in het teken gestaan van deze intensieve samenwerking, de definitieve 

duiding van het project Bouwen – Binden – Beleven en het financieel realiseerbaar maken er van. 

Kortom: in 2020 vindt de realisatie plaats van een groot plan waarvan een kleine kiem in 2015 is 

gelegd. Een ambitieus en haalbaar plan dat gedragen wordt.  
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9. Samenwerking en relaties 

Er wordt met diverse partijen samenwerking gezocht om het project voor te bereiden, tot uitvoering 

te kunnen brengen en om dit project tot een succes te kunnen maken. Met alle partijen lopen er 

afspraken. 

Organisatienaam Beschrijving Reden / bijdrage 

Overheid   
Dorpsraad Meterik 
Incl. werkgroep Sociaal 
Incl. werkgroep Openbare Ruimte 

Dorpsraad Draagkracht creëren in de gemeenschap. 
Aanpassing openbare ruimte, dorps-
verfraaiing. 
Inrichting gehandicaptenparkeerplaats 

Gemeente Horst aan de Maas Lokale overheid, actief m.b.t. 
accommodatiebeleid, zorg & welzijn, 
duurzaamheid, 
arbeidsmigrantenvraagstuk / wonen Polen 

Advies en ondersteuning, contacten en 
financiële bijdragen. 
Inrichting gehandicaptenparkeerplaats 

Provincie Limburg Lokale overheid, actief m.b.t. 
accommodatiebeleid, zorg & welzijn, 
duurzaamheid, 
arbeidsmigrantenvraagstuk / wonen Polen 

Financiële bijdrage  

Verenigingen en stichtingen   

Vaste gebruikers (zoals hiervoor 
genoemd) 

Vaste gebruikers, afnemers van de mfc-
faciliteiten. Tevens leveranciers van 
vrijwilligers 

Leveren vrijwilligers sloop, (ver-) bouw en 
inrichting. 
Specifiek geldt voor Heemkunde Meterik: 
leveren beeldmateriaal t.b.v. inrichting 
foyer 

Stichting Hoormij 
Dhr. R. Schmeits 

Adviesorganisatie inzake voorzieningen in 
(grote) accommodaties voor 
slechthorenden  

Achtergrondinformatie en advies inzake 
slechthorendenvoorzieningen. 
Kwaliteitsmetingen en keuringen. 
Opstellen kostencalculaties. 
Inrichtingsvoorstellen. 

Professionals en bedrijven   

Dhr. J. van Rengs Bouwdeskundige 
Bouwkundige kennis 

Opstellen bestekken en calculaties. 
Bouwkundig advies. 
Toezichthouder bouw en inrichting. 

Bouwbedrijven en ZZP-ers in Meterik e.o. Bouwkundige kennis 
Support 

Opstellen bestekken en calculaties. 
Prijsindicaties. 
Bouwkundig advies. 
Sponsoring. 

Dhr. B. van Rijn – Gemeente Horst aan de 
Maas 

Vastgoeddeskundige gemeente Horst aan 
de Maas 

Adviezen m.b.t. toepassing resultaten 
Toegankelijkheidsscan, Energiemaat-
werkadvies, Conditiemeting / MJOP en 
Asbestinventarisatie. 
Bouwkundig advies. 
Advisering t.a.v. te betrekken adviseurs 
c.a. 

Overigen   

Inwoners van Meterik (Be-)leven in Meterik Gedragenheid, materiële support. 

Omwonenden mfc Direct betrokkenen bij eventuele 
bouwoverlast 

Gedragenheid, begrip voor en acceptatie 
tijdelijke overlast 

Wethouder dhr. H. Geurts Wethouder Gemeente Horst aan de Maas 
o.a. voor accommodatiebeleid. 

Draagkracht / support. 

Fondsen Enablers van kansen en ambities Financiële bijdragen. 
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10. Begroting en dekkingsplan project  
 

De totale kosten voor de uitvoering van het project worden op basis van offertes en eigen ramingen 

begroot op € 370.174.  Grootste kostenpost, € 221.274, zijn de bouwkundige werkzaamheden en de 

verbetering van de duurzaamheid. Voor de herinrichting, verbetering van de integrale 

toegankelijkheid zowel inpandig als aan de buitenzijde worden de investeringen op € 148.900 

geraamd. Met de fiscus zijn afspraken gemaakt dat 61% van de BTW over de investeringen kan 

worden teruggevorderd.  

In de plannen (zie projectbegroting en bijbehorend dekkingsplan bijlage 8) wordt uitgegaan van 

werkzaamheden en uren die door vrijwilligers kunnen worden opgepakt. De begroting zelf is 

gebaseerd op een realisatie zonder een hoofdaannemer en met inzet van vrijwilligers (632 manuren). 

Dit heeft bij voorbaat besparingen opgeleverd in de kostenramingen ten bedrage van 55.000 euro 

excl. BTW. 

De gemeente Horst aan de Maas heeft in het kader van haar accommodatiebeleid (h)erkend dat 

ondersteuning van groot onderhoud en verduurzaming van niet gemeentelijke accommodaties een 

noodzaak is om de voorzieningenniveaus ter zake in de dorpen structureel op peil te houden. Zij 

heeft daarom € 75.000 toegezegd voor de uitvoering van dit plan (zie subsidiebeschikking in bijlage 

9). Bij de provincie Limburg loopt een aanvraag voor hetzelfde bedrag. Het ligt in de lijn der 

verwachtingen dat deze aanvraag wordt gehonoreerd. Met de toekenning van de provincie zijn de 

kosten voor het bouwkundige deel van het project, begroot op € 221,274, afgedekt.  

Voor de dekking van de (her)inrichtingskosten van de foyer en de aanpassingen ten aanzien van de 

toegankelijkheid wordt een traject van fondsenwerving gestart. In de begroting in bijlage 8 betreft dit 

de kosten genoemd onder fase 4a, 4b, 5 en 6. De kosten hiervan worden geraamd op € 148.900 

(inclusief BTW) en zijn voor het merendeels gebaseerd op offertes (bijlage 8a). 

Met de huidige en de te verwachten exploitatie (zie ook punt 10/meerjarenexploitatie prognose) zou 

het van onbehoorlijk bestuur getuigen meer van de opgebouwde reserve van de stichting in te zetten 

voor dit project. Dit betekent  dat externe bijdragen aan de beoogde investeringen op dit moment 

noodzakelijk zijn om structureel aan de toekomstige grote onderhoudsverplichtingen (MJOP) 

(inhoudelijke en financieel) te kunnen blijven voldoen. 

De Rabobank Horst-Venray heeft vanuit het coörperatiefonds in 2019 een bijdrage van € 6500 

toegekend. Resteert nog een bedrag van € 70.000 waarvoor een beroep wordt gedaan op fondsen.  

 

11. Reguliere exploitatie  

 
De jaarlijkse exploitatie is, binnen de huidige kaders, dekkend; positief. Dat wordt met name mogelijk 

gemaakt door de vaste verhuur van ruimte aan het Informatiepunt en winkel voor Polen. De vaste 

verhuuropbrengsten daarvan maken een haalbare exploitatie van het hele mfc op dit moment 

mogelijk (zie ook bijlage 11 jaarrekening 2016-2019). 

Financieel vraagt het planmatig onderhoud structureel 47.506 euro incl. BTW per jaar aan uitgaven 

en reserveringen (zie hiervoor bijlage 12a en b uit de deskundigenonderzoeken en de 

adviesrapporten). Daarop moeten de financiële planningen en reserveringen worden afgestemd en 

beschikbaar worden houden.  
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Nader in cijfers: structureel jaarlijks benodigd 47.506 euro. Gemiddelde jaarlijkse feitelijke realisatie 

vanuit exploitatie: 10.000 euro (jaarcijfers Stichtingsbestuur). Resteert gemiddeld 37.506 euro te 

verrichten onderhoud vanuit de voorzieningen. Op dit moment bedragen de jaarlijkse structurele 

toevoegingen aan de voorzieningen en reserves: 15.000 euro per jaar (jaarcijfers Stichtingsbestuur). 

Daarom dat het bestuur voldoende financiële armslag wil houden om een gezonde toekomst voor 

het MFC te voorzien. 

 

12 . Evalueren, verantwoorden en afrekenen 

Planning op dit moment is gericht op een feestelijke heropening in oktober dit jaar. Dan moet het 

project zover zijn afgerond.  

Vanaf oktober tot en met maart 2021 start de periode van evalueren, verantwoorden en afrekenen. 

Dat zal, net zoals de bouw en herinrichting, gebeuren door de werkgroep in nauw overleg met het 

stichtingsbestuur op de volgende manier: 

o evaluaties met alle betrokken deelnemers, relaties, partners, stakeholders, etc. 

o evaluatierapportages opstellen 

o financieel afwerken en afronden (project, fondsen, subsidies) inclusief 

verantwoordingsrapportages (inhoudelijk en financieel) 

o décharge en formele projectafsluiting 

o overdracht projectresultaten en regulier beheer 

o overdracht bevindingen, resultaten en adviezen aan bestuur, stakeholders en 

partners 

o uitdragen bevindingen en leermomenten 

 

Detailplanningen in de uitvoeringsfase zullen afgestemd worden met de gebruikers, hun activiteiten 

(en competities) en het gebruik van de het mfc. Tussentijds, heden tot en met oplevering, vindt 

afstemming plaats met gebruikers en worden plannen met hen gemaakt over tijdelijke 

herhuisvesting, aanpassing verenigingsprogramma’s en competities, etc. 

 

13.Nawoord 

‘Bouwen Binden Beleven’ dat is het wat we met de realisatie van dit project voor ogen hebben. Met 

de steun van uw organisatie en met de inzet van vele inwoners uit Meterik kan deze droom 

waargemaakt gaan worden. Hiermee bouwen we een accommodatie: 

o die klaar is voor de toekomst; 

o waar mensen met elkaar verbonden worden: al tijdens de uitvoering van het project, na de 

realisatie en ook voor de nieuwe generaties; 

o een ontmoetingsplek waar altijd wat te beleven is.  

Kortom: met het project ‘Bouwen Binden Beleven’  wordt duidelijk dat “Eendracht maakt Macht” 

ook anno 2020 nog op Meterik van toepassing is.  

 


