Beste betrokkene bij Laag Zuthem,

Basisschool De Linde, kerk De Regenboog en ’t Trefpunt verkennen de mogelijkheid om hun
activiteiten te bundelen in een Multifunctioneel Centrum (MFC). Dit heeft u misschien
gehoord tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang, via de Dorpsomroeper, het
Trefpunt nieuws, de kerk, school of in de krant. Een MFC is een gebouw waarin de
voorzieningen voor bijvoorbeeld onderwijs, kinderopvang, verenigingen, kerkelijke activiteiten,
sport en zorg op één locatie samenkomen.
Momenteel worden onderwijs, kerkelijke activiteiten, het verenigingsleven en activiteiten om
elkaar te ontmoeten in Laag-Zuthem op drie locaties georganiseerd. Hierdoor is er op drie
locaties sprake van bijvoorbeeld huisvestingskosten. Aanvullend geldt voor basisschool de
Linde en de kerk De Regenboog dat beide gebouwen aan een grondige renovatie toe zijn. Al
met al reden genoeg om de haalbaarheid van een MFC te onderzoeken.
Eén van de eerste stappen die we willen zetten is het polsen van uw ideeën via deze
vragenlijst. Wilt u met ons meedenken? Daarnaast kijken ook naar soortgelijke projecten,
spreken met partijen zoals de gemeente en subsidieverstrekkers om de haalbaarheid van een
MFC te bepalen.
Wilt u meer weten of heeft u vragen, neem dan contact op met één van de leden van de
verkenningscommissie of mail dit naar info@zuthem.nl

De verkenningscommissie MFC Laag Zuthem bestaat uit:
Herman Tichelaar (06-22210638), Gerrit Volkerink (06-21256698), Maarten van der Bent
(06-28070692), Bert van der Vegte (06-55816113) en Gert Nijhoff (06-22367156)

Beste betrokkene bij Laag Zuthem,
Met deze vragenlijst willen we achterhalen wat u vindt van het idee om een MFC te realiseren
in Laag Zuthem. Het is voor ons belangrijk om te weten of dit initiatief op uw steun kan
rekenen. Ook zijn we benieuwd naar uw wensen en ideeën. Alle antwoorden verwerken we
anoniem. Het invullen van onze vragen en het inleveren van deze enquête kan tot
maandagavond 31 januari. U mag de ingevulde enquête mailen naar info@zuthem.nl, maar
wanneer u dat liever schriftelijk doet, dan zorgen wij dat de ingevulde enquête na 31 januari
bij u wordt opgehaald.
1. Van welke faciliteiten in Laag Zuthem maakt u doorgaans actief gebruik (als de
Covid-situatie het toelaat)? Meerdere antwoorden mogelijk
□ Ik heb (klein)kinderen die (binnenkort) naar basisschool De Linde gaan
□ Ik bezoek Kerk De Regenboog
□ Ik maak gebruik van activiteiten die in ’t Trefpunt worden georganiseerd
□ Geen van de bovenstaande
2. Hoe staat u tegenover het idee om de activiteiten van Basisschool de Linde, Kerk de
Regenboog en ’t Trefpunt op één locatie samen te brengen?
o Zeer negatief
o Negatief
o Neutraal
o Positief
o Zeer positief
3. Welke voordelen heeft een MFC voor Laag Zuthem volgens u?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Wat ziet u als belangrijkste bezwaren voor een MFC in Laag Zuthem?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Met welke thema’s moet de verkenningscommissie volgens u rekening houden bij
het nadenken over een MFC, los van formele eisen die gesteld worden? Meerdere
antwoorden mogelijk
□ Behoud van bestaande gebouwen voor het dorp
□ Behoud van de eigen identiteit van de school, de kerk en ‘t Trefpunt
□ Betrokkenheid van omwonenden, kerkgangers, ouders van schoolkinderen
□ Communicatie/afstemming met Zuthemer verenigingen
□ Financiële haalbaarheid van het plan
□ Toekomstbestendigheid voor de school, kerk en het Trefpunt
□ Zuinig en slim omgaan met grondstoffen en bouwmateriaal (circulair bouwen,
hergebruik van materialen)
□ Iets anders, namelijk: ………………………………………………………………………………………………….

6. Stel dat er een MFC komt, wat vindt u dan belangrijke voorzieningen/wensen om
mee te geven? Meerdere antwoorden mogelijk

□
□
□
□
□
□
□

Algemeen
Gebouwbeheer (plan)
Eigen ruimtes voor school, kerk en ’t Trefpunt
Flexibel in te richten ruimtes
Klimaatbeheersing, energieneutraal gebouw
Mogelijkheid tot zaalhuur
Structuur voor de exploitatie van het gebouw
Verkeersveiligheid om het gebouw

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Ruimten en faciliteiten:
Buitenschoolse opvang voor kinderen
Dagopvang voor ouderen
Keukenruimte
Ontmoetingsruimten (bijv. kerkzaal, vergaderzalen, bar, café, terras, gezamenlijk eten)
Praktijkruimtes (voor fysiotherapie of andere zorg)
Kerkzaal
Sportzaal
Vergaderzalen
Studie- / thuiswerkplekken
Peuterspeelzaal/kinderdagverblijf
Podium voor optredens
Toegankelijkheid van het gebouw (rolstoelvriendelijk, invalidentoiletten etc.)
Veiligheid in het gebouw (aanwezigheid van een AED, brandbeveiliging, etc.)
Voldoende parkeergelegenheid
Overige ideeën/wensen (zelf invullen): ………………………………………………………

7. Hoe kunnen wij het dorp, de leden van de kerk en ouders van basisschoolkinderen
het beste kan informeren en/of betrekken bij dit initiatief? Meerdere antwoorden
mogelijk
□ Via (speciale) informatiebijeenkomsten
□ Via de Dorpsomroeper
□ Via nieuwsbrieven van school, de kerk of ’t Trefpunt
□ Door aparte gesprek te voeren met betrokkenen
□ Anders namelijk: …………………………………………………………….

Hartelijk dank voor uw medewerking!

