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1 Inleiding 
 

“Multifunctionaliteit in optima forma!” 

Dat is waar het dorp Merselo voor gaat! 

 

Voor u ligt het ambitieuze projectplan HoekLier. Formeel is dit projectplan geschreven door 

het bestuur van de Stichting Gemeenschappelijke Accommodatie Merselo (verder GAM 

genoemd). Feitelijk is de inhoud van het projectplan het resultaat van een bijzonder, langdurig 

en intensief proces van meerdere partijen. Eindresultaat van dit proces is dat basisonderwijs, 

kinderopvang, culturele, maatschappelijke en sportorganisaties gaan “samenwonen”. 

Niet samenwonen in die zin dat onder één dak elke gebruiker een eigen ruimte heeft, maar 

samenwonen in een vorm zodat er flexibel en optimaal gebruik gemaakt wordt van de 

capaciteit van de accommodatie.  

 

Dit projectplan is specifiek opgesteld voor de inrichtingsfase. Deze fase komt na de 

gedeeltelijke nieuwbouw en verbouw van het pand. Voor de dekking van de kosten van de 

inrichtingsfase wordt gezocht naar aanvullende financiering, waarvoor een beroep gedaan 

wordt op landelijke, regionale en lokale vermogensfondsen. In dit plan wordt 

achtereenvolgend een beeld geschetst van de stappen die al doorlopen zijn en de stappen die 

nog gezet moeten gaan worden. Dit plan is specifiek geschreven als achtergronddocument 

voor fondsen. 

 

 

 

 

2 Het dorp Merselo  
 

Merselo (Limburgs: Maersele) is een dorp in de gemeente Venray, provincie Limburg 

(Nederland). Op 1 januari 2021 bedroeg het inwoneraantal 1.075 personen. Ten westen van 

Merselo liggen de bossen van militair vliegveld De Peel en te zuiden stroomt de Loobeek. 

Hier vindt men ook het natuurgebied Loobeekdal. In het noorden liggen de Ballonzuilbossen 

en in het oosten vindt men het stadsbos Vlakwater dat tegen de kom van Venray aan ligt. 

Kenmerkend voor de skyline van het dorp is de molen.  

 

Merselo kent een bloeiend verenigingsleven waarin muziek en sport een centrale plaats 

innemen. Op muziekgebied blazen Fanfare St. Oda en de Rosentaler op hoog niveau haar 

partij mee. Beide komen uit in de hoogste amateurklassen. Ditzelfde geldt voor de drumband 

St. Oda. Alle drie de muziekgezelschappen hebben vele (inter)nationale prijzen in de wacht 

weten te slepen. Op sportgebied manifesteert Merselo zich onder andere via de Landelijke 

Rijvereniging en Ponyclub St. Jan, voetbal- en korfbalvereniging SV Merselo, Tennis 

vereniging Merselo, wandelsportvereniging De Natuurvrienden en biljartvereniging O.P.M. 
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Het dorp kent al jaren een actieve dorpsraad die samen met 

inwoners en het verenigingsleven de leefbaarheid van Merselo 

hoog weet te houden. https://www.dorpsraadmerselo.nl/dorpsraad 

De dorpsraad is kartrekker in het tot stand komen van de 

Dorpsontwikkelingsplannen en de actualisatie hiervan. Ook stimuleert de dorpsraad middels 

‘het beste idee van Merselo’ om de jeugd actief te betrekken bij de eigen dorpsgemeenschap. 

Het stimuleringsfonds “De Rakkertjes” is ontstaan vanuit een idee van de jeugd zelf. 

https://www.dorpsraadmerselo.nl/dorpsraad/stimuleringsfonds. 

In Merselo voorzien zaal en partycentrum “De Lekkernij & ’t Anker” en “Café Den Tommes” 

in een horecafunctie. Met name De lekkernij &’t Anker haalt het grootste deel van de klanten 

van buiten Merselo en legt hier in haar ontwikkeling steeds duidelijker de focus op. Het ligt in 

de lijn der verwachtingen dat de huidige repetitieruimte van de fanfare op termijn hierdoor 

onder druk komt te staan. Dorpscafé Den Tommes is een eetgelegenheid en partycentrum. 

Ook wordt er onderdak geboden aan de biljartvereniging. Op lange termijn wordt voorzien dat 

D’n Tommes verdwijnt of net als ’t Anker een steeds kleinere functie in het lokale 

dorpsgebeuren zal vervullen.  

3 Stichting Gemeenschappelijke Accommodatie Merselo (GAM) 

De oprichtingsakte van de stichting die verantwoordelijk is gemeenschapsaccommodatie D’n 

Hoek dateert uit het jaar 2000. Formeel luidt de statutaire doelstelling van de stichting GAM 

als volgt:  

“het beheer, de exploitatie, het onderhoud en de instandhouding van de 

gemeenschappelijke accommodatie gelegen aan Grootdorp 99 in Merselo zulks ter 

bevordering van de ontwikkeling en uitvoering van de sociale, culturele, educatieve, 

sportieve en recreatieve activiteiten in en ten behoeve van de gemeenschap 

Merselo.”(zie bijlage 1: Statuten).  

Het bestuur van GAM bestaat uit 8 personen, allen inwoners van Merselo. (zie bijlage 2: 

uittreksel KvK).  De benoeming van de voorzitter is vrij in keuze. De overige bestuursleden 

worden benoemd op voordracht van de vaste gebruikers: te weten de sportvereniging Merselo, 

de Stichting JUM, Stichting Natuurvrienden, KBO en de Tennisvereniging Merselo.  

 

Het dagelijks beheer is in handen van een vrijwilliger. Daarnaast zijn er 4 verschillende 

werkgroepen te weten:  

1.werkgroep gebruik 

2. werkgroep techniek 

3. werkgroep sleutelbeheer  

4. de stuurgroep voor het project HoekLier. 

Gemeenschapshuis D’n Hoek is gelegen nabij de 

voetbal- en tennisvelden aan de rand van het dorp. 

De openingstijden van de accommodatie zijn op dit 

moment activiteit gebonden. 

 

https://www.dorpsraadmerselo.nl/dorpsraad
https://www.dorpsraadmerselo.nl/dorpsraad/stimuleringsfonds


PROJECTPLAN FONDSENWERVING TEN BEHOEVE 

VAN DE INRICHTINGSFASE 8 februari 2023 

 

Project HoekLier Merselo, multifunctionaliteit in Optima Forma Pagina 3 
 

Het verenigingsgebouw D’n Hoek is begin deze eeuw gerealiseerd ter vervanging van de 

gebouwen die onderdeel waren van het oude sportpark De Vloet (kleedlokalen en kantine). 

De ruimten voor verenigingen die destijds in het Jeugdhuis in Merselo hun activiteiten 

ontplooiden werden hier toen aan toegevoegd. Met deze samenvoeging is D’n Hoek te zien 

als het eerste echte gemeenschapshuis van Merselo. Bij de realisatie van D’n Hoek heeft de 

dorpsgemeenschap Merselo een grote bijdrage geleverd middels zelfwerkzaamheid, 

fondswerving en financiële inbreng door betrokken verenigingen.  Formeel was zowel het 

pand als de ondergrond, tot voor kort, eigendom van de gemeente Venray. Onderdeel van het 

project Hoek/Lier is dat het eigendom van het pand medio 2021 door de gemeente is 

overgedragen aan GAM (zie bijlage 3: ontwikkelovereenkomst).  

De ondergrond blijft eigendom van de gemeente Venray (zie bijlage 4: Akte Recht van 

Opstal).  

4 Demografische ontwikkelingen en behoud van leefbaarheid 
 

De demografische ontwikkelingen van Merselo, zie onderstaande tabel, zijn aanleiding voor 

de dorpsraad om voortdurend het gesprek met het dorp aan te blijven gaan.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvallende zaken uit deze grafiek zijn: 

• De babyboom generatie leidt tot een relatief hoog aantal personen in de 

leeftijdscategorie van 65 – 75 jaar. Uitgaande van het stabilisatieniveau (zie 

onderstaand) kom je dan tot 35 tot 45 extra mensen in deze leeftijdscategorie. Dit zal 

in de komende 10 jaar de vraag naar zorg voor ouderen sterk doen stijgen. Daarna zal 

deze extra zorgvraag waarschijnlijk weer afnemen.  

• Opvallend is het inwonertal in de categorie 19-29 jaar. Daarna herstelt het 

inwoneraantal zich weer om zelfs boven het aantal in die categorie uit te komen. Deels 

ligt de oorzaak hiervan in elders studerende jongeren, maar ook in de beperkte 

bouwmogelijkheden in de late jaren ’80 en beginjaren ’90. Hieraan is ook de ‘dip’ in 

het aantal inwoners in de leeftijd 55-59 te wijten. 

• Het feit dat het herstel in de leeftijdscategorie 40 tot 45 hoger ligt dan de jaren 

daarvoor en er na is terug te voeren naar de bouwmogelijkheden in de latere jaren ’90 
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en beginjaren 2000. Hieraan is waarschijnlijk ook de ‘piek’ in het aantal kinderen in 

de leeftijd 5 tot 15 jaar te koppelen.  

• Het relatief lage aantal inwoners in de leeftijd 25-34 jaar is ook te koppelen aan de 

beperkte mogelijkheden die er in de afgelopen jaren zijn geweest voor jongeren om 

zich in het dorp te vestigen. Enerzijds door het gebrek aan betaalbare (nieuwe) 

woningen, en anderzijds door de crisis waarin de doorstroom binnen de bewoning van 

de aanwezige panden minimaal was. Dit vertaalt zich ook weer in het lagere aantal 

kinderen in de categorie 0-5 jaar. 

5 Aanleiding voor het project 
 

Het exploitabel houden van de gemeenschapsaccommodatie is voor de stichting GAM altijd 

punt van aandacht geweest. Zeker nu het gebouw ruim 20 jaar staat en er ook investeringen op 

het gebied van duurzaamheid en groot onderhoud noodzakelijk zijn. Door het pand overdag te 

verhuren aan een organisatie voor kinderopvang is het gelukt zwarte cijfers te blijven draaien, 

zelfs in corona tijd. (zie bijlage 5: inhoudelijk en financieel jaarverslag 2020 en 2021). 

Daarnaast vragen maatschappelijke ontwikkelingen om een andere rol van de 

gemeenschapsaccommodatie dan hoe die tot nu toe werd vervuld. Een open inloop is nu niet 

mogelijk, terwijl de WMO-groep uit het dorp wel aangeeft dat daar behoefte aan is.   

 

Eind 2015 vond de dorpsraad het tijd om een start te maken met het herzien van het hele 

dorpsontwikkelingsplan, de visie van Merselo. Door middel van een dorpsenquête, peilingen, 

themabijeenkomsten, overleg met diverse doelgroepen en een inventarisatie woningbehoefte, 

is input verkregen die door de dorpsraad is verwerkt tot een update van het DOP. Als laatste is 

het dorp in april 2019 gevraagd om de geuite wensen voor het DOP te prioriteren. Uit al deze 

informatie is een duidelijk beeld ontstaan hoe Merselo denkt over haar dorp en dit heeft 

geresulteerd in het Dorpsontwikkelingsplan Merselo, Dorpsvisie 2021. 

 

Visie: Waar we heen willen als dorp: 

 

Een levensvatbare dynamische gemeenschap met een goed ontwikkeld 

verenigingsleven en grote onderlinge saamhorigheid, gemeenschapszin en goede 

voorzieningen voor alle inwoners. Een gemeenschap waarin mensen kunnen 

werken, recreëren, hun gezin stichten en met zorg en aandacht omringd oud kunnen 

worden. Een gemeenschap waarin mensen gekend zijn en gekend worden en er ook 

voor elkaar zijn.  

 

Wat is daarvoor nodig: 

• Een voldoende aantal inwoners  

• Een evenwichtige leeftijdsopbouw  

• Een goede school in het dorp 

• Een punt waar mensen elkaar ontmoeten (gemeenschapsgebouw) 

• Een gezonde mix van mensen uit de eigen gemeenschap en mensen die van buiten 

komen  

• Ruimte voor winkels, horeca en economische bedrijvigheid in het dorp 

• Een plaats waar feesten gevierd kunnen worden 
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• Een aantrekkelijke aankleding van het dorp (aantrekkelijk centrum, veilige wegen, 

goed onderhouden huizen, variatie) 

 

In het Nieuwe DOP kiest Merselo bewust voor een nieuwe weg, te weten, de verjonging van 

de bevolking. Maak Merselo als geheel aantrekkelijk voor starters en jonge gezinnen (20 tot 

35 jaar) door:  

➢ Levensloopbestendige woonruimte, die ook geschikt zijn voor starters op de 

woningmarkt 

➢ Behoud van een goede en aantrekkelijke school voor basisonderwijs en goede 

buitenschoolse opvang 

➢ Eén centraal gemeenschapshuis waar zoveel mogelijk mensen elkaar in ontspannen 

sfeer ontmoeten. Het huidige gebouw heeft het karakter van een multi-

verenigingsgebouw en voldoet dus slechts zeer ten dele aan deze eis. 

➢ Schep faciliteiten voor een goed verenigingsleven. Deze factor is medebepalend voor 

de vraag of de inwoners in de doelgroep van de verenigingen hun heil in het dorp 

zoeken, waardoor de worteling in het dorp versterkt wordt, of juist naar Venray of 

andere plaatsen trekken voor hun vermaak. De samenhang kan beïnvloed worden door 

de sfeer en gezelligheid van het gemeenschapshuis. 

 

De optelsom van bovenstaande delers leiden tot het ontstaan van het plan Hoek/Lier. Een plan 

voor de realisatie van één multifunctionele accommodatie waarin huisvesting van de 

basisschool, buitenschoolse opvang en het verenigingsleven (sport, cultuur en 

maatschappelijk )samengevoegd worden. Dit door uitbreiding en verbouwing van de huidige 

gemeenschapsaccommodatie.  

 

De afbraak van de het oude schoolgebouw in het dorpscentrum maakt het mogelijk om 

nieuwbouw te realiseren voor starters en ouderen. Het spreekwoordelijke ‘mes snijdt hiermee 

aan meerdere kanten’ om de leefbaarheid in Merselo een impuls te geven.  

 

Hiermee was het ambitieuze plan HoekLier geboren. Het intensieve proces met onderwijs, 

gemeente en het verenigingsleven ging van start. 

 

 

 
Huidige basisschool De 

Lier 
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6. Het project 

6.1. Beknopte inhoud 
 

In het kort voorziet het plan in: 

 

De aanpassing, uitbreiding en herinrichting van gemeenschapshuis D’n Hoek op een zodanige 

wijze dat de accommodatie zowel op korte als op langere termijn financieel op eigen benen 

kan staan, o.a. door: 

- een nieuwe vaste gebruiker (de basisschool) van beschikbare ruimten, waarmee de 

exploitatie van het gemeenschapshuis voor een lange termijn versterkt; 

- het geschikt maken van D’n Hoek voor WMO-activiteiten en voor mensen met een 

beperking; 

- duurzaam en energiezuinig aanpassen/realiseren van dit verenigings-/schoolgebouw. 

 

School en Verenigingen maken voor een groot deel op verschillende tijden gebruik van het 

gebouw. Dit maakt het mogelijk om ruimten overdag voor de school te gebruiken en ’s 

avonds en in het weekend voor de verenigingen. In deze categorie vallen: 

o De lerarenkamer/ vergaderruimte en bestuurskamer voor verenigingen 

o De speelzaal/ gymnastiekruimte 

o De sportkantine/ aula. 

 

In de praktijk komt het er op neer dat het rechterdeel van het bestaande gebouw wordt 

afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw/uitbreiding. Als het ware wordt er een 

nieuwe school tegen het gemeenschapshuis aangebouwd. Verder komt er boven op de huidige 

accommodatie een extra bouwlaag, waardoor het plan Hoek/lier totaal uit 2 bouwlagen 

bestaat.  

De indeling van het pand is daarbij als volgt: 

Begane grond: 

✓ Basisschool 

✓ Huiskamer 

✓ Soos 

✓ Serre voor Tennissers met aparte toilet 

✓ Kleedruimten en kantine voor voetbalclub 

✓ Grote zaal voor evenementen en feesten 

 

   Verdieping: 

✓ School 

✓ Teamkamer (school)/ bestuurskamer  

✓ Bergingen 

 

Multifunctionaliteit in Optima Forma is bij de indeling van het gebouw het uitgangspunt.  

Het is deze multifunctionaliteit die het gebouw zo efficiënt maakt. 

 

Het gebouw heeft één gecombineerde, centrale ingang voor het school/verenigingsgedeelte en 

WMO/naschoolse opvang en een separate ingang naar het Jeugdhonk en koelcel (aanvoer 

goederen). 
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Aan de zijkant van het gebouw (oostzijde) wordt er een uitgang gerealiseerd voor de kinderen 

(toegang tot de speelplaats/buitenterrein). Voor de verenigingsactiviteiten komt er een uitgang 

naar de sportvelden en terras (via de grote ruimte of via een centrale gang bij de kleedlokalen)  

Voor het jeugdhonk is een uitgang naar het terras voorzien aan de westzijde van het gebouw. 

 

De ontwerpschetsen, indeling van het gebouw en bezettingsschema zijn opgenomen als 

bijlage 6.  

 

6.2. Duurzaamheid van het project 
 

Als we op het gebied van energie (gebruik) naar een gebouw kijken, zijn er drie pijlers, ook 

wel trias energetica genoemd: 

1. Beperk de energievraag 
Optimaliseer de gebouwschil, zodat zo min mogelijk energie verloren gaat en  

gebruik energiezuinige installaties en apparaten (bijv. LED verlichting); 

2. Maak zoveel mogelijk gebruik van duurzame/hernieuwbare energie 
bijvoorbeeld warmte/koude opslag in de bodem, windenergie, zonnepanelen, 

zonneboiler; 

3. Gebruik fossiele brandstoffen (als er geen andere oplossing is) zo efficiënt mogelijk 
maak bijvoorbeeld gebruik van lage temperatuurverwarming, warmtepomp, etc. 

 

Het plan is gebaseerd op bovenstaande uitgangspunten. Totaal wordt er voor een bedrag van 

€343.460 geïnvesteerd om het pand duurzaam te maken. 
 

Om het energieverbruik zoveel mogelijk te beperken wordt het gebouw (zowel nieuwbouw als 

verbouw) duurzaam gerealiseerd. Voor het nieuwbouwdeel is BENG het uitgangspunt, 

waardoor het gebouw nauwelijks nog gas verbruikt, waardoor de energiebehoefte per m2 

drastisch af zal nemen en de energie nodig voor het koelen en verwarmen van het gebouw 

grotendeels zelf opgewekt wordt. 

Fossiele brandstoffen (aardgas) zal alleen ingezet worden bij temperaturen ver onder nul 

(hybride systeem).dan wel helemaal gasloos wordt. Voor het verbouwdeel hanteren we als 

minimum de (isolatie)normen uit het Bouwbesluit 2003.   

 

Voor het schooldeel is een volledig nieuwe installatie voorzien. Deze installatie bestaat uit 

een gecombineerde luchtbehandelingsinstallatie met vloerverwarming/koeling waarbij de 

opwekking wordt gerealiseerd door een lucht-water warmtepomp. Op basis van de norm voor 

het aantal te realiseren lokalen zal er voor toevoer van verse lucht een balansventilatie worden 

toegepast van ±5400m3 welke voldoet aan de ERP-eisen en hoog rendement 

warmteterugwinning.  

 

De regeling voor de luchtbehandeling is CO2 gestuurd en de temperatuur is per ruimte 

instelbaar, inclusief monitoring. 

 

Als verlichting wordt overal LED toegepast om energie te besparen. Tevens zal er een 

ontruimingsinstallatie (voor brand) volgens de vereisten worden geïmplementeerd.  

Het gebouw zal hiermee voldoen aan ‘Frisse scholen klasse B’ en de school voldoet aan de 

BENG-norm, waarbij het verbruik onder 50kWh/m2 zal liggen.  
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Gezien de goede technische staat van de reeds aanwezige gebouw- en installatiecomponenten 

in het verenigingsdeel zal er gekozen worden voor een hybride installatie welke voldoet aan 

de laatste regelgeving. Deze installatie bestaat uit conventionele een gecombineerde 

vloerverwarming/koeling (CV gestookt, continue 18C laag temperatuur verwarmen, hoog 

temperatuur koelen) welke zal zorgen voor een basistemperatuur. De ruimten zullen 

bijverwarmd/gekoeld worden met het luchtbehandelingssysteem welke ook voor het 

schooldeel gebruikt wordt (laag temperatuur verwarming, hoog temperatuur koeling). Dit is 

mogelijk door de grote capaciteit van de luchtbehandelingsinstallatie voor het l en het feit dat 

de verenigingen op andere tijden gebruik maken van het gebouw dan de school. De toe- en 

afvoer van lucht zal CO2 en temperatuur gestuurd zijn. 

                                  

De kleedlokalen voor de buitensport worden alleen verwarmd (met dezelfde warmteopwekker 

voor het overige gebouwdeel), warmtepomp met laag temperatuur verwarming.   

 

Voor de warmwater voorziening (douches) wordt een indirect gestookte boiler 

geïmplementeerd.  Het huidige sanitair en inrichting worden voor zover mogelijk hergebruikt. 

De douchkoppen worden vervangen in verband met legionella. Een automatische inschakel 

cyclus voorkomt legionella in de leidingen van de douches. Er komt ook een legionella 

protocol voor de rest van het gebouw. 

 

Door de luchtbehandeling te koppelen/combineren met de luchtbehandeling voor het 

schoolgedeelte ontstaat de mogelijkheid om ruimer te ventileren en koelen en optimaal 

gebruik te maken van deze installaties. 

Middels regelkleppen zal de lucht verdeeld worden over het school en/of verenigingsdeel. 

Uitgangspunt: het schooldeel heeft een hoge verversingsgraad nodig overdag terwijl het 

verenigingsdeel met name in de avonden en weekenden veel vraag zal hebben. 

 
Verbruik  

Meten is weten en daarom worden voldoende meters geplaatst om het energieverbruik te 

monitoren. Met de meetgegevens kan in kaart gebracht worden waar en wanneer er hoog 

energieverbruik is en is het mogelijk om hierin bij te sturen door besparende maatregelen te 

treffen. Door deze gegevens visueel te maken en te delen met de gebruikers in de 

informatiehoek, kunnen de gebruikers gestimuleerd worden om over energiebesparing na te 

denken.  

 
Maatschappelijke voorbeeldfunctie 

Een gemeenschapsaccommodatie heeft in een dorp een voorbeeldfunctie. Het MFC krijgt veel 

bezoekers en voor het dagelijkse beheer zullen ook vrijwilligers worden ingezet. Door het 

kennismaken met de techniek achter de installaties en met het energie- management van het 

gebouw, vindt een overdracht plaats van kennis en inzichten in de duurzaamheid. Iets, dat 

deze vrijwilligers kan stimuleren ook thuis energiebewust te zijn.        
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6.3. Fasering en planning 
 

Het totale project is opgesplitst in diverse fasen, waarvan de voorbereidings- en aanloopfase 

afgerond zijn. De fase van sloop, bouw en verbouw is in uitvoering en zal in het tweede 

kwartaal van 2023 worden afgerond. Ook alle investeringen voor de duurzaamheid  (totaal      

€ 342.460) vallen hier onder. 

 

Daarna moet de accommodatie opnieuw worden ingericht. Bij aanvang van het nieuwe 

schooljaar 2023-2024 is het de bedoeling te starten met onderwijs in het MFC. De school is 

zelf verantwoordelijk voor de inrichting van de onderwijslokalen.  

Stichting GAM staat aan de lat voor de inrichting van delen die behoren bij de 

gemeenschapsaccommodatie/Multi functioneel gebruik (planning 3e kwartaal 2023). 

 

Tenslotte volgt einde 2023 de laatste fase, te weten de herinrichting van het buitengebied. In 

overleg met alle belanghebbenden en op advies van Arcadis Nederland zijn diverse 

mogelijkheden voor het inrichten van het buitengebied al bekeken. De komend tijd zullen de 

betrokken partijen te weten gemeente, school, kinderopvang, sportverenigingen, dorpsraad de 

plannen hierover verder uitwerken. Verkeersveiligheid voor voetgangers, fietsers, minder 

validen, voldoende parkeergelegenheid, bereikbaarheid voor brandweer/ambulance, 

uitdagende speelruimte voor de kinderen/school, herplaatsing van huidige jeu-de-boules 

banen naar de gemeenschapslocatie worden hierin allemaal meegenomen en tegen elkaar 

afgewogen.  

Mogelijk dat op een later tijdstip voor de inrichting van het speelterrein nog een apart traject 

van fondsenwerving start.  

 

De focus in dit plan ligt op de fase van inrichting van het gemeenschapshuis. Voor de 

financiering van deze kosten wordt een beroep gedaan op fondsen. 

 

 
Ontwerp Hoek/Lier 2017 
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7. Beschrijving van het doorlopen proces en stand van zaken 
 

Al in september 2015 werd een eerste versie van het rudimentair plan gepresenteerd aan de 

dorpsgemeenschap, waarbij vooral werd ingegaan op de argumenten voor de Lier, de stichting 

GAM en de dorpsraad om te komen tot een gezamenlijk project. Aan de deelnemers werd 

gevraagd om groepsgewijs hun ideeën, meningen, zorgen, aandachtpunten voor het plan op 

een notitiepapiertje te schrijven. Er werd een projectgroep Hoek/Lier in het leven geroepen 

die bestaat uit: 

• Dionne Donlou (Directeur basisschool De Lier) 

• Peter Pubben (Voorzitter stichting GAM) 

• Jack Claessens (Vertegenwoordiger SV Merselo) 

• John van Dijck (Voorzitter Dorpsraad Merselo) 

• Petro Loonen (lid Dorpsraad) 

• Kitty Janssen (lid Dorpsraad) 

• Kees van der Hart (dorpsbewoner met expertise projectbouw) 

• Rudy de Jong (dorpsbewoner met expertise beheer gebouwen) 

• Jelte Koopman (dorpsbewoner met expertise organisatie) 

• Theo Zegers (dorpsbewoner). 

 

Onder leiding van de Dorpsraad en als voorbereiding op het nieuwe (geactualiseerde) 

Dorpsontwikkelingsvisie is vanaf 2016 een proces in gang gezet waar de dorpsgemeenschap 

voortdurend intensief bij betrokken werd.  

 

 

 
 

 

Op basis van de ideeën uit het dorp, de wensen van de omwonenden en op basis van de 

mogelijkheden tot gemeenschappelijk gebruik werd een plan ontwikkeld door WY- 

architecten. Dit plan werd in januari 2016 voor het eerst gepresenteerd aan de 

dorpsgemeenschap en toekomstige gebruikers met de vraag om daar commentaar op te geven. 

Het plan werd positief ontvangen, maar met name de omwonenden vonden dat de plannen 

nog niet voldoende rekening hielden met hun bezwaren t.a.v. verkeershinder; 

verkeersveiligheid; geluidsoverlast. Er volgen nog meerdere dorpsbijeenkomsten en ook 

vonden er gesprekken plaats tussen de dorpsraad en alle voorzitters van de verenigingen in 

Merselo. De verschillende verenigingen konden hun pakket van wensen ten aanzien van de 

accommodatie kenbaar maken (zie bijlage 7). In 2017 is een enquête uitgezet die een grote 

respons heeft gekend. Een samenvatting van alle acties en resultaten werd gepubliceerd in 

dorpsblad “Os Krentje”. 



PROJECTPLAN FONDSENWERVING TEN BEHOEVE 

VAN DE INRICHTINGSFASE 8 februari 2023 

 

Project HoekLier Merselo, multifunctionaliteit in Optima Forma Pagina 11 
 

Het plan Hoek/Lier is in dit proces steeds aangepast aan de wensen, bezwaren en ideeën van 

de dorpsgemeenschap.   

 

Uit een dorpspeiling in de zomer van 2018 onder ouders van de basisschool en de Merselose 

gemeenschap bleek dat het uiteindelijke plan massaal werd omarmd en dat het na jaren 

voorbereiding snel tot verdere uitvoering kon worden gebracht. 

 

Vanaf dat moment was er voor de stuurgroep groen licht om de oriënterende gesprekken met 

de gemeente een concrete inhoud te gaan geven. Dit heeft er toe geleid dat op 29 oktober 

2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het dorpsplan MFA Merselo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de coronapandemie en bijbehorende lockdowns liep de voortgang van het proces 

vertraging op. In juli 2021 werd de overeenkomst getekend door de bestuurlijke 

vertegenwoordigers van stichting GAM, Stichting Primair Onderwijs Venray (SPOV) en de 

gemeente Venray (zie eerder genoemde bijlage 3:Ontwikkelovereenkomst). 

In de overeenkomsten is vastgelegd hoe het gebouw straks beheerd gaat worden. Zowel 

financieel gezien als qua vrijwilligersinzet. Met het ondertekenen van de overeenkomsten 

kwam een voorschot ter beschikking om de bouwtekeningen verder uit te werken tot een 

aanvraag voor een omgevingsvergunning.  
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De gevolgen van de coronapandemie ijlen ook in 2021 en 2022 nog na. Door de economische 

crisis komt de uitvoering van het project in 2021 en 2022 financieel onder druk te staan. De 

bouwkosten rijzen de pan uit en opnieuw wordt in overleg getreden met de gemeente Venray. 

Tot tweemaal toe verhoogd de gemeenteraad het toegekende subsidiebedrag. Als vervolgens 

medio 2022 eindelijk de financiën op orde zijn, staan de seinen op groen om richting 

vergunning, aanbesteding en uitvoering te gaan.  

 

8. Gebruikers, doelgroepen en nieuwe gebruikers.  

 

Zoals in voorliggende paragraaf aangegeven is het verenigingsleven van Merselo nauw 

betrokken geweest en bij plan ontwikkeling en hebben zij hun wensenpakket voor de 

accommodatie kenbaar gemaakt. Hierin zijn ook toekomstige gebruikers meegenomen. 

 

Tot de vaste gebruikers van het MFC D’n Hoek gaan behoren: 

- KBO 

- JUM (jongeren uit Merselo) 

- WMO-groep 

- BSO 

- Basisschool De Lier 

- SVM (sportvereniging Merselo) 

- WSV (wandelsportvereniging) 

- TVM (tennisvereniging) 

- Dorpsraad 

 

Nieuwe gebruikers:  

Van bovengenoemde opsomming is naast de basisschool, de WMO-groep aan te merken als 

nieuwe gebruiker. Aangezien in de huidige accommodatie niet mogelijk was een huiskamer te 

realiseren, is deze groep noodgedwongen uitgeweken naar elders. In het plan Hoek/Lier wordt 

in een dorpshuiskamer voor Merselo voorzien. 

 

8.1. WMO-groep 

In de dorpsgemeenschap van Merselo is al geruime tijd extra oog voor bewoners die dreigen 

door fysieke en/of lichamelijke beperkingen (al dan niet tijdelijk) tussen ‘de wal en het schip’ 

dreigen te vallen. Vanuit dit perspectief zijn diverse initiatieven opgezet die draaien onder 

leiding van vrijwilligers, allen betrokken en vitale dorpsinwoners die klaar staan voor de 

medemens. Deze initiatieven zijn geen eigen rechtsentiteit, maar opereren onder de vlag van 

de dorpsraad of de KBO-Merselo.  

Zo is er, in samenwerking met het nabijgelegen dorp Vredepeel, het initiatief Wensbus. Zie 

ook: https://www.wensbus.info. Een succesvol initiatief verzorgd voor 70+-ers.  Er worden 

meer dan 4000 ritten per jaar gereden! In november 2022 werd de deelnemer van de 4000e rit 

in de bloemetjes gezet. https://www.peelenmaasvenray.nl/nieuws/video/96191/wensbus-rijdt-

4000e-rit-video. 

 

https://www.wensbus.info/
https://www.peelenmaasvenray.nl/nieuws/video/96191/wensbus-rijdt-4000e-rit-video
https://www.peelenmaasvenray.nl/nieuws/video/96191/wensbus-rijdt-4000e-rit-video
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Naast het reguliere vervoer naar de zorgboerderij in Geijsteren, is de 

wensbus ook beschikbaar voor incidentiele ritten naar ziekenhuis, 

familiebezoeken of boodschappen. Bijzonder is dat de wensbus wekelijks op 

verschillende dagen supermarkt routes zal gaan rijden. Zo is er éénmaal per 

week een route zijn naar de Plus in Overloon, op een andere dag naar de 

Jumbo in het centrum van Venray en nog een route naar de Jan Linders 

(even buiten het centrum van Venray). Deze service van de Wensbus wordt 

middels een PR-campagne op dit moment nog eens extra onder de aandacht 

gebracht.  

 

Enkele dorpsbewoners hebben zich in 2021 sterk gemaakt voor de aanschaf van een DUO-

fiets. Mede door de steun van fondsen en donaties is deze fiets aangeschaft. “Ôzze Vita 

Fiets”, zoals die in Merselo wordt genoemd is bedoeld voor mensen die niet meer alleen 

kunnen fietsen. Met een fietsmaatje op de duofiets is dat wel mogelijk. Er is een groep 

betrokken vrijwilligers die met dorpsbewoners met een zorgvraag fietsritjes maakt.  

 

Vanuit de KBO is er in het verleden een eetpunt opgezet, genaamd het “Mee-eetpunt Merselo. 

Op dit moment wordt dit gehouden op de eerste maandag van de maand om 16.30 uur in Zaal 

het Anker te Merselo Het ligt in de lijn der verwachting dat de behoefte is aan uitbreiding van 

deze voorziening. 

Het Walking voetbal “MAS” (Mèrselse Alde Sterren) is voetballen speciaal voor senioren, in 

een aangepast tempo met ook aandacht voor de “derde helft”.  

“Dementie vriendelijkheid” staat hoog in het vaandel van KBO Merselo. Met het oog op de 

enorme toename van dit ziektebeeld acht de KBO 

het van groot belang dat er kennis is van het 

ziektebeeld en mogelijk signalen eerder herkend 

worden. Volgens landelijke prognose wordt 

verwacht dat in 2040 20% van alle inwoners in de 

directe familiekring te maken heeft met iemand 

met dementie. Voor deze ontwikkeling kan de 

dorpsgemeenschap de ogen niet sluiten. Middels 

voorlichting (o.a. vertoning en bijeenkomsten naar 

aanleiding van de film Wei) wordt de Merselose 

gemeenschap voorbereidt op deze prognose en gaat 
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men met elkaar het gesprek hierover aan. Wat kan de dorpsgemeenschap doen om 

mantelzorgers te ontlasten, hoe kan het verenigingsleven hierop inspelen, welke nieuwe 

activiteiten zijn er wenselijk.  

Op initiatief van enkele vrijwilligers is er enkele jaren geleden een werkgroep WMO ontstaan 

De initiatiefnemers waren als vrijwillig seniorenvoorlichter binnen Merselo actief en kwamen 

vanuit deze hoedanigheid bij ouderen achter de voordeur. Vanuit de signalen die zij daar 

opvingen en de resultaten uit de bijeenkomsten rondom “dementie vriendelijke 

gemeenschappen” is de werkgroep WMO opgericht met de volgende doelstellingen: 

• het bevorderen van de mogelijkheden van onderling contact en saamhorigheid 

tussen Merselonaren. 

• ontmoetingen en tijdsbestedingen mogelijk maken voor dorpsgenoten die 

daaraan behoefte hebben. 

• mensen helpen de weg te vinden bij het zoeken van hulp en ondersteuning 

waar mogelijk en nodig. 

Wegens gebrek aan geschikte (gratis) ruimte zijn de activiteiten van de werkgroep op dit 

moment ondergebracht in de huidige basisschool. In de praktijk betekent dit dat er elke 

donderdag is er een ontmoetingsmiddag in de basisschool, ingang Coppelenberg van 14.00 -

16.00 uur. Men kan er knutselen, kaarten, wandelen of spellen doen.  

Er is geen leeftijdsgrens: iedereen is welkom. Gemiddeld bezoeken 5 tot 10 oudere 

dorpsbewoners deze middagen. De huidige provisorische ruimte staat een verdere uitbreiding 

van de omvang en aard van de activiteiten niet toe. Daarom dat er wordt uitgekeken naar de 

realisatie van de dorpshuiskamer in het nieuwe MFC.  

 

De bedoeling is dat in het MFC de activiteiten van de werkgroep WMO straks gaan 

plaatsvinden in deze huiskamer. Nog steeds onder de paraplu van de KBO en getrokken door 

vrijwillige dorpsbewoners. Afhankelijk van de behoefte zal de frequentie worden uitgebreid 

en aangepast. Dit zou eventueel ook in het weekend kunnen. Gerekend wordt op zeker 45-

wekelijkse bezoekers op termijn.  

Daarnaast is het de bedoeling om vanuit de WMO-groep verbindingen aan te gaan met de 

overige activiteiten die er als zijn. Hierbij kan gedacht worden aan: 

- pauzeplaats van de duofietsers. Of zelfs vertrek- en eindpunt. 

- koffiedrinkplek na de supermarktroutes van de wensbus (3x per week) 

- combinatie met het huidige eetpunt van de KBO (uitbreiden naar wekelijks eten in de 

huiskamer gekookt door vrijwilligers) 

- begeleiding bieden aan de kwetsbare bewoners waardoor zij toch deel kunnen nemen 

aan de reguliere KBO activiteiten die ook in het MFC plaatsvinden. 

Ook biedt de huiskamer en het MFC mogelijkheden om nieuwe activiteiten te gaan 

ontwikkelen, zoals: 

- regulier inloopspreekuur van de seniorenadviseur 

- activiteiten tussen de Heemkunde vereniging, KBO en de huiskamer in de vorm van 

presentaties, filmmiddagen, etc.  Het verzamelde materiaal van de Heemkunde 

vereniging wordt hierdoor veel toegankelijker.  

- Naast het reguliere eetpunt kunnen ook bijzondere eetmomenten georganiseerd 

worden, zoals bijvoorbeeld maandelijks een frietavond of erwtensoep in de 

wintermaanden Het gaat dan om gerechten die je niet snel voor jezelf alleen gaan 

koken. 
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- De huisvesting in het MFC maakt een samenwerking tussen de basisschool en de 

bezoekers van de huiskamer goed mogelijk, waardoor jong en oud in Merselo meer 

met elkaar verbonden raken. Denk hierbij aan het bezoeken van de ouderen van de 

schoolvoorstellingen, maar ook zeker samen (voor)lezen, vertellen over vroeger, of 

samen spelletjes doen of knutselen. 

 

8.2. Toekomstige nieuwe gebruikers 
 

- Heemkundestichting ’t Roakeliezer. De wens van deze organisatie, maar ook van het 

dorp is het archief meer toegankelijk te maken. Huisvesting in het MFC draagt bij aan 

dit doel. Zoals hierboven al aangegeven zal de combinatie van de dorpshuiskamer en 

de heemkundestichting in één pand een samenwerking tussen beiden ook bevorderen.  

- Carnavalsvereniging De Zaggewetters. Op dit moment vinden hun activiteiten nog 

plaats bij de lokale horeca. Zoals eerder aangegeven ligt het in de lijn der 

verwachtingen dat dit in de toekomst zal veranderen door wijzigingen in het beleid 

van deze horecaondernemers. 

- De Fanfare/drumband St.Oda repeteert nu nog ’t Anker. Gezien de regionale functie 

die deze horecaondernemer vervuld ziet ook deze vereniging dat hier mogelijk 

verandering in komt. Verder zou de muziekvereniging het MFC graag willen 

gebruiken voor concertuitvoeringen. 

 

Voor een gezonde exploitatie zal stichting GAM streven naar een optimale bezettingsgraad 

van de accommodatie. De deuren voor nieuwe gebruikers/huurders blijven open. Hierbij 

hebben initiatieven uit of ten goede van de lokale Merselose gemeenschap altijd voorrang. 

 

In bijlage 8 is een eerste aanzet tot een voorlopig bezettingschema opgenomen. Hieruit blijkt 

dat er nog ruimte is voor groei. De oude gemeenschapsaccommodatie D’n Hoek telde 400 

bezoekers per week.  Vanaf de opening augustus 2023 zal de locatie Hoek/Lier wekelijks op 

gemiddeld 1400 bezoekers kunnen rekenen.  

Op termijn wordt hier door de nieuwe gebruikers/vaste huurders nog een groei in voorzien. 

Een groei naar ruim 1800 bezoekers per week wordt hierbij zeker als haalbaar geacht. Daarbij 

moet vermeld worden dat zowel de voetbalvereniging als de school ook kinderen/leden van 

buiten Merselo hebben. De bestaanszekerheid van deze vaste gebruikers en daarmee van het 

MFC wordt hierdoor sterker.  

Grofweg kan gesteld worden dat ongeveer 60 tot 70% van de inwoners uit Merselo het MFC 

minimaal éénmaal per jaar zal bezoeken, waarvan ongeveer de helft er wekelijks te vinden is.  
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9. Beheer van de accommodatie/organisatiestructuur 
 

Binnen het totale plan vallen: het verenigingsdeel van het gebouw; de schoollocatie; de 

speelplaatsen en de kleed- en scheidsrechterslokalen. Belangrijk uitgangspunt in het beheer is 

de betrokkenheid van de gemeenschap en transparantie van en voor alle betrokken partijen.  

 

Het GAM-bestuur is verantwoordelijk voor: 

• De voorbereiding en uitvoering van het beleid voor D’n Hoek 

• Eventueel instellen van commissies en toezicht op het functioneren daarvan 

• Beheer van de financiën  

• Contact onderhouden met de schoolleiding 

• Oplossen van dagelijkse vraagstukken die de bevoegdheid van de conciërge/beheerder 

overstijgt.  

 

Het bestuur legt verantwoording af aan de Deelnemersraad (= afvaardiging van de 

gebruikers). De deelnemersraad heeft bepaalde verantwoordelijkheden vanuit de statuten en 

handelt conform een op te stellen Huishoudelijk reglement. De vergaderingen van de 

deelnemersraad zijn openbaar. 

De formele taken van een deelnemersraad zijn o.a.: 

• Het bestuur zorgt voor een consistent en financieel sluitend beleidsvoorstel, dat zo 

goed mogelijk rekening houdt met de wensen van alle gebruikers. Dit voorstel wordt 

aan deelnemersraad voorgelegd ter goedkeuring. De deelnemersraad keurt het voorstel 

goed, eventueel geamendeerd. Als het voorstel niet goedgekeurd wordt, ontwikkelt het 

bestuur een aangepast voorstel ter accordering door de deelnemersraad. Het bestuur 

voert het goedgekeurde beleid uit. De deelnemersraad controleert of dat beleid goed 

uitgevoerd wordt. 

• De deelnemersraad draagt nieuwe bestuursleden voor en benoemt deze. 

• Het goedkeuren van jaarplannen en jaarverslagen.  

• Fungeren als klankbord voor het bestuur. 

De deelnemersraad bestaat uit de hoofdgebruikers, aangevuld met afgevaardigden van 

onderstaande organisaties: 

• Vaste gebruikers (Sportvereniging – JUM – KBO – WMO – etc.) 

• Basisschool 

• Dorpsraad 

 

De deelnemersraad vergadert minimaal 4 x per jaar (jaarstukken vaststellen/ voorbereiding 

goedkeuren jaarplannen). 

 

De uitvoering van praktische zaken voor D’n Hoek komt voor het schoolgedeelte primair 

terecht bij de conciërge en bij het verenigingsgedeelte bij de beheerder. Het gaat hierbij om 

0,5 FTE voor het gemeenschapshuis en 0,5 FTE voor de conciërgefunctie.  Hoe en of deze 

functies in de praktijk gecombineerd gaan worden door één of twee personen moet nog 
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bekeken worden. In de exploitatiebegroting van stichting GAM wordt hiervoor jaarlijks een 

bedrag van € 12.000 gereserveerd. Het overige deel van de salariskosten wordt door de school 

betaald. 

Daarnaast worden werkgroepen ingesteld, bestaande uit vrijwilligers die uitvoerende 

werkzaamheden als bardiensten, sleutelbeheer, klein onderhoud, tuinonderhoud uitvoeren.  

De werkgroepen worden ingesteld door het bestuur. 

Het bestuur onderhoudt het contact met de schoolleiding en de gebruikers, en heeft qua 

aansturing een directe functionele lijn met de conciërge en de beheerder. 

 

Beheer en onderhoud van de sportvelden zelf blijft de verantwoordelijkheid van de SVM en 

tennisvereniging. Wel worden er afspraken gemaakt dat de school, BSO en JUM gebruik 

mogen maken van deze velden, als er geen wedstrijden of trainingen zijn. 

10. Integrale toegankelijkheid 
 

In 2021 heeft het Gehandicapten Platform Venray (GPV) de ontwerpschetsen van het plan 

Hoek/Lier beoordeeld in integrale toegankelijkheid. Hiervan is een verslag uitgebracht, zie 

bijlage 9). De adviezen van het GPV zijn meegenomen in het uiteindelijke ontwerp. Zo zijn  

vlak bij de ingang van het gebouw aan het Grootdorp drie parkeerplaatsen voor mindervaliden 

voorzien. Deze parkeerplaatsen zijn breed genoeg om gemakkelijk in- en uitstappen mogelijk 

te maken en liggen op een afstand van omstreeks 20 meter van het gebouw. De toegang naar 

het gebouw wordt geheel geschikt gemaakt voor gebruik door mindervaliden. De ingang 

vanaf de parkeerplaats voor mindervaliden kan alleen gebruikt worden door personen die over 

een speciaal toegangspasje/sleutel beschikken.  

 

Ook binnen het gebouw zijn voorzieningen getroffen, zoals: 

• Mindervaliden-toilet 

• Lift naar eerste verdieping 

• Brede gangen 

• Automatische deuren naar de belangrijkste ruimten 

• Geen drempels of andere obstakels. 

 

11. Financiële plaatje project 
 

Door de economische ontwikkelingen is het geraamde kostenplaatje van het project Hoek 

/Lier in de afgelopen maanden meerdere keren naar boven toe bijgesteld. Met de 

belastingdienst zijn diverse gesprekken gevoerd over de mogelijkheden om BTW terug te 

vorderen. Deze hebben niet geleidt tot wijzigingen ten opzichte van het verleden, waarmee 

GAM niet BTW plichtig blijft en dus geen kosten kan terugvorderen op de projectkosten. 

Op dit moment worden de kosten van het totale plan inclusief BTW geraamd op € 4.608.803. 

Uitgesplitst naar de verschillende fasen van het project is dit als volgt: 

 

1 Voorbereidingskosten (al uitgevoerd): € 462.268,00 

2 Bouwkosten inclusief diverse spijkervaste inrichtingskosten zoals schuifwanden en 

voorzieningen voor integrale toegankelijkheid en duurzaamheid: € 3.473.500 
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3 Inrichtingskosten van de ruimten (exc. de ruimte behorend bij het onderwijs:                    

€ 206.535,00 

4 Inrichtingskosten van het buitengebied: € 453.000 

5 Overige kosten: € 13.500. 

 

De Stichting GAM staat voor de uitdaging hiervoor een sluitende begroting te realiseren. 

Voor een groot deel van de kosten is dat gelukt. Mede door het feit dat de gemeenteraad van 

Venray tot tweemaal toe heeft besloten het toegekende subsidiebudget te verhogen. Ook is er 

subsidie beschikbaar gesteld door de provincie Limburg en is er aanspraak gemaakt op 

duurzaamheidssubsidies. Daarnaast is er bij de KNHM een lening afgesloten. Fase 1 en 2 van 

het project zijn hiermee afgedekt en ook in uitvoering. 

Voor de volledige dekking van de geraamde inrichtingskosten (fase 3) start een traject van 

fondsenwerving bij landelijke en lokale vermogensfondsen. Op basis van de wensenlijst van 

de vaste huurders en de toekomstige gebruikers is een keuze gemaakt in de inventaris die 

wordt aangeschaft. Gekozen is alleen te investeren in de noodzakelijke inrichting die voor 

multifunctioneel gebruik dient. Bijzondere inrichtingswensen van de afzonderlijke 

gebruikers zijn de verantwoordelijkheid van hen zelf. Voor de aankoop van de keuken heeft 

Stichting DOEN al een bijdrage van € 32.000 beschikbaar gesteld. 

Op basis van de gewenste gemeenschappelijke inrichting zijn offertes en kostenraming 

opgevraagd of via internet opgezocht. Het gaat hierbij om zaken als keukeninventaris, 

stoffering, audio apparatuur, meubilair, spelmaterialen, e.d. De kosten van de inrichtingsfase 

worden hiermee begroot op totaal € 206.535,00. Een aantal vaste huurders hebben 

aangegeven dat zij willen en kunnen bijdragen aan de inrichtingskosten. Ook zullen er nog 

sponsoracties in het dorp worden opgezet en zullen vrijwilligers de handen uit de mouwen 

steken en hiermee besparen op de kosten voor het schilderwerk. Voor het geraamde tekort 

worden fondsen benaderd. 

De opgestelde projectbegroting en bijbehorend dekkingsplan zijn opgenomen als bijlage 10. 

Hierin is ook een specificatie opgenomen van de benaderde fondsen. 

12. Financiële plaatje op lange termijn 
 

Eén van de argumenten voor het ontstaan van het plan Hoek/Lier was het behoud van een 

eigen gemeenschapsaccommodatie voor Merselo. Een gezonde exploitatiebegroting is 

hiervoor noodzaak. Met het onderbrengen van het basisonderwijs en buitenschoolse opvang 

als vaste gebruiker voor tenminste 15 jaar wordt een gezonde financiële basis die het 

voortbestaan van de gemeenschapsaccommodatie in eigen dorp gewaarborgd.  

 

Met ondersteuning vanuit gemeente en Koninklijke Nederlandse Heidemij zijn er diverse 

berekeningen gemaakt ten aanzien van de exploitatie met bijbehorende huurtarieven voor de 

vaste en incidentiele huurders. Vanzelfsprekend was een indicatie van de huurtarieven voor de 

vaste gebruikers een belangrijk in de afweging om het plan te steunen.  

Al blijft een dergelijke berekening altijd afhankelijk van diverse niet van tevoren in te 

schatten factoren, is op basis van de huidige werkelijkheid een exploitatieprognose gemaakt 

die aannemelijk een haalbaar lijkt. 

In deze exploitatiebegroting (zie bijlage 11) is rekening gehouden met groei van het aantal 

gebruikers, reservering voor onderhoud, afschrijving en aflossing van de lening. 
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Op dit moment is er nog geen gedetailleerd onderhoudsplan opgesteld. Naast de reservering 

van gelden, wordt er in ieder geval een werkgroep opgericht die jaarlijks het klein onderhoud 

in en rondom de accommodatie voor haar rekening neemt. Met de leveranciers van technische 

installaties wordt een onderhoudscontract afgesloten. 

13. Nawoord 
 

Merselo, een dorp met toekomst!  

Dat is de ondertitel van dit projectplan HoekLier.  

Met multifunctionaliteit in Optima Forma wordt een accommodatie gerealiseerd die deze 

toekomst veilig gaat stellen.  

Op de weg van plan naar realisatie zijn al meerdere obstakels met succes overwonnen.  

Op dit moment ligt het sluitend krijgen van de begroting voor de inrichtingsfase voor. 

Namens de dorpsgemeenschap, het verenigingsleven en alle toekomstige gebruikers hopen we 

te kunnen rekenen op uw steun. 

 

Bestuur Stichting GAM en Stuurgroep 

 

 

  

 

 



Projectbegroting MFC Merselo  Hoek/De Lier
versie februari 2023

alle bedragen inclusief BTW

KOSTEN ONDERBOUWING GERAAMD BEDRAG SUBTOTAAL ONDERDEEL DEKKING BEDRAG SUBTOTAAL ONDERDEEL

Voorbereidingskosten en overdracht eigendom pand (reeds afgerond)

Architect 132.735,00€               Bijdrage gemeente Venray 418.518,00€      

Leges 23.020,00€                 Bosa 36.550,00€         

Advieskosten 69.266,00€                 Bijdrage TVM 7.200,00€           

Tennisveld verplaatsen 150.147,00€               

Bouw berging 69.900,00€                 

Buitenspeelplaats 17.200,00€                 

Subtotaal 462.268,00€                           462.268,00€                       

Bouwkosten totale project: bouw, verbouw, duurzaamheidsinvesteringen ( uitvoering 4e  kwartaal 2022  tot april 2023)

Offerte aannemer offerte BCP Bouw 3.102.500,00€            Toezegde bijdrage gemeente Venray 2.498.355,00€   

Legionella bestrijding 71.000,00€                 Toegezegde bijdrage provincie Limburg 100.000,00€      

Meerkosten aannemer 300.000,00€               Toegezegde bijdrage BOSA-regeling 375.145,00€      

Inclusief schuifwanden (51.000) en keuken 51.000,00€                                                              Bijdrage SPOV 300.000,00€      

Inclusief aanpassingen integrale toegankelijkheid: Lift (20.000), MIVA toilet, electrische deuren(40.000) 60.000,00€                                                              Lening KNHM 200.000,00€      

Inclusief investeringen duurzaamheid 343.460,00€                                                           

Subtotaal 3.473.500,00€                        3.473.500,00€                   

Inrichtingskosten (niet spijkervast) van ruimten gemeenschapsaccommodatie ( 2e en 3e  kwartaal 2023) Beroep op fondsenwerving voor dekking

Schilderen  offerte BCP 40.364,00€                              Toezegging DOEN 32.000,00€         

Barmeubel JUM 15K, SVM 25K 40.000,00€                              Aanvraag VSB Fonds 50.000,00€         

Aankleding sanitair  offerte Horeca traders 542,00€                                    Aanvraag Oranje Fonds 50.000,00€         

Keukeninventaris  offerte Hakfoort + 3K klein materiaal 60.293,00€                              Aanvraag Hendrixstichting 5.000,00€           

Stoffering offerte Beleef Sevenum * 2 18.207,00€                              Aanvraag Stg.Bergweg 5.000,00€           

Meubilair extra tafels+stoelen 26.000,00€                              Aanvraag diverse lokale en kleinere fondsen fondsen 20.000,00€         

Spelmateriaal ouderen en jeugd Ramingen op basis van prijsopagves internet 10.176,00€                              Besparing door zelfwerkzaamheid schilderen/schoonmaak 15.000,00€         

Schoonmaakmateriaal Ramingen op basis van prijsopgaves internet 4.180,00€                                 Geraamde bedongen kortingen in geld of sponsoring in natura 10.000,00€         

Audio-apparatuur offerte Expert 6.773,00€                                 Eigen middelen verenigingen 19.535,00€         

Subtotaal 206.535,00€                           206.535,00€                       

Voorlopige raming Inrichting buitenterrein ( 2e helft 2023)

Buitenterrein (bijdrage door GAM) 121.000,00€               Bijdrage gemeente 413.212,00€      

Kunstgrasveld 110.000,00€               Bosa 39.788,00€         

HWA 10.000,00€                 Bijdrage SVM

Buitengebied GAM 96.000,00€                 Inzet van eigen middelen PM

Speelruimte 116.000,00€               Bijdrage SPOV PM

Besparing door zelfwerkzaamheid PM

Specifieke fondsenwerving voor speelterrein PM

Subtotaal 453.000,00€                           453.000,00€                       

Overig/onvoorzien globale raming

Administratie, advies en en accountantskosten 7.500,00€                    Extra aanvraag t.z.t. Postcodeloterij Buurtfonds rondom opening 5.000,00€           

PR en communicatiekosten project 2.500,00€                    Bijdrage gemeente 8.500,00€           

Bankkosten 3.500,00€                    

Opening/dorpsactiviteit

Subtotaal 13.500,00€                              13.500,00€                          

TOTALE PROJECTKOSTEN 4.608.803,00€       4.608.803,00€    


