Scenario & locatie studie MFA Bakel

Een huiskamer voor Bakel…

B&W Info MFA / (her-)ontwikkeling centrum Bakel, 08 maart 2021

“Leeswijzer” presentatie in 3 delen

• Deel 1 is een samenvatting van de haalbaarheidsstudie en de
inhoudelijke stappen tot op heden.
• B&W informatie avonden op 25-06-2020, 19-11-2020 en 04-03-2021.

• Deel 2 toont de schetsontwerpen, uitgewerkte scenario’s, GO’s &
NO-GO’s en het voorkeursscenario inclusief financiën
• Deel 3 bevat de visie van kerngroepleden, betrokken organisaties en
vertegenwoordigers tot op heden en een doorkijk naar de
-mogelijke- vervolgstappen

Werkwijze presentatie

• Veel deelnemers, heen/ en weer communicatie en in discussie gaan
is lastig
• Wens is informeren en gelegenheid geven tot het stellen van vragen
• Aan de rechterkant ziet u het vragen- en antwoordenscherm. U kunt
door op de knop ‘een vraag stellen’ uw vraag aan ons stellen.
• Uw mening of suggestie doet er toe
• Rapport en voorstellen worden afgerond na vanavond

Deel 1

• Deel 1: samenvatting haalbaarheidsstudie & proces

DEEL 1: Aanleiding & opdracht
• Centrumplan Bakel i.s.m. (DSVB), vastgesteld in gemeenteraad januari 2020
• Een van de acties is het haalbaarheidsonderzoek ‘Multifunctionele
Accommodatie (MFA) als huiskamer’ in het centrum van Bakel.
• Doel: MFA versterkt de centrumfunctie, verhoogt de levendigheid en realiseert
een meer efficiënt aanbod van maatschappelijke functies (inclusief exploitatie)
• MFA wordt de huiskamer voor het dorp. Een plek waar inwoners en bezoekers
elkaar de hele dag door kunnen ontmoeten. Deze “huiskamer voor Bakel” kan
goed gecombineerd worden met een horeca-functie (Centrumvisie Bakel)
• Kapitaallasten opgenomen in de begroting van € 200.000 vanaf 2023,
investeringskader van ca. € 4.000.000 incl. 21% btw

(Hoofd) locaties voor de MFA
Zoals genoemd in het centrumplan Bakel:
▪
▪
▪
▪

Café-zaal ’t Viltje
Fuse/ Olleke Bolleke
De Sint Willibrorduskerk
Het Parochiehuis

Inventarisatie

‘Bouwstenen’ van de MFA in beeld:
• Vraag- en aanbod van maatschappelijke accommodaties, organisaties en
activiteiten
• Kerngegevens van objecten: BVO in m2, BAG, eigendom, kwaliteit
• Financieel: WOZ / OZB / Boekwaarde / Beheerlasten / Kapitaallasten
• Grondslag voor het aantal m2 voor bewegingsonderwijs
• Maken van een “programma van wensen”, als grondslag voor het
programma van eisen voor de MFA Bakel
• Uitgewerkt in een locatie-analyse, massastudie / Schets Ontwerp per
locatie, inclusief bouwkostenramingen
• Introductie van een Kerngroep en voortdurende afstemming DsvB

Inventarisatie organisaties MFA
EIGEN ACCOMMODATIE
• St. jeugdcentrum Bakel Jong Nederland
• Bijenvereniging De Klaverbloem
• CV de Pierewaaiers
• Zorgboog/ Bibliotheekpunt
• Harmonie Musis Sacrum
(incl. opleiding Twirlgroep)
• Muziekvereniging Doe mar Wa
• Jeu de Boulesclub Du-Tjut Bakel
• Heemkundekring
• Willibrordusgilde
• IVN
• OJC Fuse
Overige accommodaties / organisaties:
• Sint-Willibrorduskerk
• Parochiehuis
• Diepstratenzaal
• SH De Beek / ‘t Zand
• De Kleine Kapitein / De Bakelaar

GEEN EIGEN ACCOMMODATIE
• Stichting kindervakantiewerk Bakel
• EHBO Vereniging Bakel
• KBO Bakel
• Baokels triduüm
• Jeugdnatuurwacht Bakel: vooral
buitengebied
• Gemengd koor Kunst en Vermaak
• Stichting Kienen in Bakel
• St. Nicolaas comité: 1 weekend per jaar
• La Vivacite: repeteren in ‘t Viltje

Inventarisatie & analyse
• Gebruik incidenteel of structureel
• Jaar- en (school)weekprogramma
• Wensen en eisen voorzieningen
• Gewenste oppervlakte en inrichting
• Evt. beperkingen (geluid/geur/opbouw
etc.)

Wat is er nu (of: niet)?
ACTIVITEIT/ DOELGROEP
Jongeren
•
Kinderopvang
•

Peuterspeelzaal

•

Buitenschoolse opvang

•
•

Disco (Jongerensoos)
Jeugdtheater

WELKE ACCOMMODATIE(S)
De Kleine Kapitein + De
Bakelaar
De Kleine Kapitein + De
Bakelaar
De Kleine Kapitein + De
Bakelaar
Fuse
Het Parochiehuis

Volwassenen
Creatieve cursussen
Educatieve cursussen

Niet, momenteel
Niet, momenteel

Muziek- en
theatervoorstellingen
•
Internetclub
•
Open huis(kamer)
Ouderen

Het Parochiehuis

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gymnastiek
Volksdansen
Kaartclub
Ouderensoos
Bingo
Koersbal
Biljarten
Computerles
Gezamenlijke maaltijden

Niet, momenteel
Niet, momenteel

De
De
De
De
De
De
De
De
De

Wilbertsdries
Wilbertsdries
Wilbertsdries
Wilbertsdries
Wilbertsdries
Wilbertsdries
Wilbertsdries
Wilbertsdries
Wilbertsdries

ACTIVITEIT/ DOELGROEP
Culturele activiteiten
•
Toneel

WELKE ACCOMMODATIE(S)
Het Parochiehuis

•

Cabaret/kleinkunst

Het Parochiehuis

•

Muziek

Het Parochiehuis

•
•

Muziektheater
Dans

•

Jeugdtheater en
familievoorstellingen

Het Parochiehuis
Het Parochiehuis + De
Wilbertsdries
Het Parochiehuis

Sociaal maatschappelijke
activiteiten
•
Warme
maaltijdvoorziening
•
Klussendienst
•
Alarmering
•
Cursus
opvoedingsondersteunin
g
•
Randgroepjongeren
•
Zorgbemiddeling
•
Consultatiebureau
•
Diëtiste
•
Jeugdgezondheidszorg

De Wilbertsdries
Zorgboogextra
De Wilbertsdries
De Kleine Kapitein
Niet
De Wilbertsdries
De Wilbertsdries
De Wilbertsdries
De Wilbertsdries

voorbeeld

Conclusies m.b.t een nieuwe MFA
▪
▪
▪
▪
▪
▪

De kern Bakel heeft een rijk aanbod van maatschappelijke activiteiten voor
jong en oud, versnipperd over verschillende locaties.
Levendigheid verbeteren door activiteiten te clusteren in het centrum in één
accommodatie + optimalisatie van overig (maatschappelijk) vastgoed.
Er is verschil in de huidige benutting, bezetting en exploitatie van de
accommodaties en locatie van de betrokken partijen.
Er is behoefte aan één huiskamer in het centrum van Bakel. Eén MFA op
één locatie heeft de voorkeur.
Multifunctionaliteit in ruimten en gebruik, ontmoetingscentrum voor alle
inwoners van Bakel incl. foyer met de sfeer van een huiskamer.
Essentieel: Verlevendiging van het centrum
•
•
•

Musis Sacrum mee naar het centrum
Bewegingsonderwijs gecentreerd
Koppeling van ruimten en functies

Behoefte PvE
Gezamenlijk gebruik
van
gemeenschappelijke
voorzieningen

Een multifunctionele
gymzaal + muziek
2 grote
multifunctionele zalen
(waarvan één met
podiumfunctie) en een
kleinere MF-zaal

Netto 1.228m²
Bruto 1.375m²

Scenario’s
•

De ideale samenstelling van de MFA resulteert in een ruimtelijke opgave
van 1.375m2 bvo.
•
•

•

Idealiter: sportzaal met een sportvloeroppervlakte van 40x20m.
Dit bouwvolume is niet vrij beschikbaar in het centrum of de centrumschil.

Locaties genoemd in het stedenbouwkundig plan / de visie:
•
•
•

•

•

Fuse / Olleke bolleke = geen reële optie
Kerk = geen reële optie
Café-zaal ‘t Viltje:
a) Gedeeltelijke aanbouw = geen reële optie
b) Geheel in eigendom en nieuw – verbouw = reële optie
Parochiehuis:
a) Zoekrichting zijde Gemertseweg / Kerksedriessen = geen reële optie
b) Zoekrichting oostzijde (richting B+B) = reële optie
c) Zoekrichting zijde Kerksedriessen 2-4 = reële optie
MFA als ‘hub’functie = geen reële optie

Puzzel

▪ Één MFA, alles onder één dak
▪ Verlevendiging centrum incl. Musis Sacrum en bewegingsonderwijs
▪ Sportmigratie!
•
•
•

Geen sportmigratie? Dan geen Gymzaal in de MFA.
Zonder gymzaal alleen toevoegen van een MFA-zaal voor andere functies
De Beek wordt dan ook niet vrijgespeeld

▪ Communicerende vaten van evt. aankoop - verkoop – GREX
•
•
•
•
•
•
•
•

Locatie en gebouw MFA als dé huiskamer
Fuse / Olleke Bolleke
De Beek
Positie Parochiehuis i.r.t. subsidies etc.
Relaties met Geneneind
Vrijspelen beheer- en onderhoudsbudgetten
Nog exclusief renovatie e.d.
Nu de gelegenheid …..

Eén “MFA-Gymzaal”
Gymzaal/Multifunctionele zaal 1 - Ruimte voor jaarvergaderingen, (dans)repetities, thema’s – o.a. De Zorgboog
Maandag
08:00-08:30
08:30-09:00
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:00
21:00-21:30
21:30-22:00
22:00-22:30
22:30-23:00

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Gym @De Beek
Gym @De Beek

Twirl solisten

Twirl MSB

Gym @De Beek

Jeugdprogramma

Jeugdprogramma
Pieporkest

B.O.T.S
Twirlgroep
Slagwerkgroep

Twirlteam
Harmonieorkest
Doe Mar Wa

Zondag

Peuterdans
Twirl solisten
Twirl team

Gym @De Beek
Gym @De Beek

Zaterdag

sport @de Beek

Deel 2

• Deel 2: locaties, scenario’s, schetsontwerpen & financiën

Collegebesluit 26-05-2020

College stelt haalbaarheidsstudie op 26-5-2020 vast en besluit:
1.
2.
3.

In principe te kiezen voor een MFA-scenario op één locatie in Bakel.
De scenario’s van de locaties bij Café-zaal ‘t Viltje en het Parochiehuis
verder uit te werken alvorens een definitieve keuze te maken voor de
uiteindelijke locatie.
Voorwaarde voor een definitief besluit over het MFA-scenario is dat de
organisaties en verenigingen die nu gebruik maken van Sporthal de Beek
elders onderdak vinden of geboden kan worden, waarbij ook van die
verenigingen flexibiliteit gevraagd wordt.

De kerngroep MFA Bakel werkt het PvE uit. Ten aanzien van
beslispunt 3 is een “sport–migratieplan” opgesteld.

De Beek sportmigratie

▪

Afnemende bezetting De Beek, 60% sportgebruik kan gemigreerd worden
naar sporthal ’t Zand en (technisch gezien) sporthal Molenbroek.
•

▪

De Bakelaar in nieuwe MFA en De Kleine Kapitein in sporthal ’t Zand.
•
•

▪

Uitwijken naar sporthal Molenbroek is voor met name de jeugd en jongeren niet
wenselijk.
Aanpassingen: looproute naar sporthal ’t Zand moet voldoen aan de VNGnormen (voldoende bereikbaar, veilig etc.).
Materialen bewegingsonderwijs aanschaffen voor sporthal ’t Zand

Ca. 12u 45min/week is niet te migreren, een groot deel daarvan is
structureel gebruik van Bakelse verenigingen.
•

Voorstel zoekrichtingen: sportzaal Milheeze en/of andere huisvesting in De Rips,
en/of samenwerking met particuliere/private ondernemers.

Locaties bij Café-zaal ‘t Viltje
en het Parochiehuis

Basisscenario ‘t Viltje

‘Plus’ scenario ‘t Viltje

Scenario Parochiehuis (oost)

Scenario Parochiehuis Kerksedriessen

Integraal Advies
Scenario’s Parochiehuis =
•
•
•
•

Stedenbouwkundig / cultuurhistorie / groen en landschap: alleen de variant bij ’t Viltje is
voorstelbaar.
Twee varianten parochiehuis = negatief advies
• Te grote impact op monument en groene zone rondom
• Beide voorstellen (2 en 3) zijn ruimtelijk niet voorstelbaar. Dit betekent een NO GO.
Een herontwikkeling en herbestemming van het parochiehuis is daarmee niet uitgesloten.
M.b.t. Het Parochiehuis: ontwerp vanuit het monument en niet vanuit een programma

Scenario 1 café-zaal ‘t Viltje = VOORKEURSSCENARIO
•
•
•
•
•

Is onder voorwaarden voorstelbaar
De blinde gevel van de gymzaal dient een goede en interessante vormgeving te hebben.
Er dient aandacht te zijn voor de knotlindes aan de Viltstraat
Aandacht open groenvakken knotbomen, indien mogelijk de groenvakken vergroten.
Extra aandacht t.a.v. de sloop- en realisatiefase: o.b.v. definitief ontwerp en het concept
sloopplan een BomenEffectAnalyse (BEA) te laten uitvoeren.

Basisscenario uitvergroot

Basisscenario uitvergroot

Basisscenario uitvergroot

Basisscenario ‘t Viltje: €
Basis Scenario MFA café-zaal 't
Viltje
Gymzaal
Sporttechnische inrichting en
inventaris
Multifunctionele ruimten 't
Viltje
Sloopkosten
Bouwkosten
Losse inrichting
Bouwsom
Projectbegeleiding

594
€

30.000

€
€
€
€
€

1142
22.500
2.758.504
30.000
2.841.004
56.820

(aansluitkosten nuts)

€

14.205

Honoraria architect

€

71.025

Honoraria Advies techniek

€

42.615

Leges / precario
Startkosten
Infrastructuur (extern)

€
€
€

42.615
14.205

Prijsstijgingen
Planschade /
bestuurscompensatie
Onvoorzien
Investeringskosten excl. BTW

€
€

28.410
14.205

€
€

31.251,0
3.156.355

BTW
Investeringskosten incl. BTW

€
€

443.517
3.599.872

Grondkosten
Investeringskosten incl. BTW

€
€

575.000
4.174.872

-

Wat kost het
Wat is de dekking?
basisscenario?
Kapitaallasten à o € 200.000 kapitaallasten
€200.023,61
in de meerjarenbegroting
(maximaal bij
2,5%)*
o € 15.000 vrijvallende
kapitaallasten andere
gebouwen
o € 39.000 vrijvallende
Exploitatie
resultaat à
beheerlasten andere
€ 97.400
gebouwen
o € 50.000 vrijvallende
subsidies
o Ca. € 90.000 vrijvallende
onderhoudslasten p.j.

Samenvatting Financieel
Financieel overzicht Scenario MFA-scenario locatie café-zaal ’t Viltje
€ 4.024.872
Kosten project
€ 200.024
Kapitaallasten project
Baten GREX De Beek
Baten WOZ waarde Parochiehuis
Baten verkoopwaarde Fuse
Eenmalige opbrengsten
Eenmalige afschrijving boekwaarde De Beek
Eenmalige afschrijving boekwaarde parochiehuis
Eenmalige afschrijving boekwaarde Musis Sacrum
25000

€ 725.000
€ 372.000
€ 455.000
€ 1.552.000

(Fictieve projectenkosten = stichtingskosten minus
eenmalige opbrengsten)
Verminderde beheerlasten De Beek
Verminderde kapitaallasten De Beek
Vrijval onderhoudslasten De Beek t/m 2037
(teruggerekend per jaar)
Verminderde beheerlasten Parochiehuis
Verminderde kapitaallasten Parochiehuis
Vrijval onderhoudslasten Parochiehuis t/m 2037
(teruggerekend per jaar)
Verminderde subsidie Parochiehuis
Verminderde beheerlasten Fuse
Verminderde subsidie ST. OJC Fuse
Verminderde kapitaallasten Fuse

€ 2.686.872

Rekenrente
2,50%

-€ 143.000
-€ 46.000
-€ 25.000
-€ 214.000

€ 36.000
€ 3.000
**€ 84.938

€ 1.359.000

€ 2.000
€ 9.000
**€ 5.438

€ 87.000

€ 44.000
€ 1.000
€ 5.000
€ 3.000
€ 193.375

Deel 3

• Deel 3: visie van kerngroepleden, betrokken organisaties en
vertegenwoordigers & doorkijk vervolgstappen

Visies en bevindingen o.a.
bevestiging intentie om deel te
nemen aan het vervolgproces van
realisatie en exploitatie, als
toekomstig gebruiker van de
nieuwe MFA in Bakel, De
Bibliotheek De Lage Beemden

Aandachtspunten: ontwerp, logica
in ruimten en voorzieningen,
opletten met hoogteverschillen, wat
is voorzijde / ‘huiskamer’ positie:
SO naar VO-fase
Kerngroep / DsvB:

… intentie uit om in het
vervolgproces vanuit Kindcentrum de
Bakelaar betrokken te zijn op het vlak
van migratie van bewegingsonderwijs
naar de MFA voorkeurslocatie zoals
verwoord in dit rapport
GOO samen voor opvang en
onderwijs, Locatie KC De Bakelaar

helder plan en onderbouwing. De
Kleine Kapitein zal er voor het
bewegingsonderwijs …. intentie om
daarvoor richting 't Zand te gaan is
door ons uitgesproken.
OBS De Kleine Kapitein
een goede basis is gelegd
om met Musis Sacrum over
te gaan van onze eigen
Musis Sacrum Hal naar de
nieuw MFA in het centrum
van Bakel …. bestuur is het
er over eens dat we met …
financiële voorwaarden de
overgang naar de MFA willen
en kunnen maken …
Musis Sacrum Bakel

intentie te hebben om als
afgevaardigde namens de KBO Bakel
aan het overleg Kerngroepleden MFA
Bakel te willen blijven deelnemen.
… opmerken en benadrukken dat wij
als KBO ouderenvereniging er prijs op
stellen dat onze wensen ook serieus
meegenomen worden en dat er
voldoende rekening wordt gehouden
met de toegankelijkheid
KBO Bakel

Vervolgstappen
Dit leidt tot enkele vervolgstappen die mogelijk als bestuursopdracht kunnen worden
geformeerd:
In te stemmen met de locatie van café-zaal ’t Viltje aan de Dorpsstraat 22-24 voor
1)
ontwikkeling van de MFA in Bakel.
In te stemmen met het beschikbaar stellen van het bouwkrediet / € 200.000
2)
kapitaallasten.
Over te gaan tot uitwerking van het plan tot een gedetailleerd stedenbouwkundig plan,
3)
VO/DO, inclusief investerings- en exploitatiebegroting en gebruiksovereenkomsten, de
hoofdgebruikers en een afvaardiging van Parochiehuis hierbij te betrekken, en afronden
van de onderhandelingen met eigenaren van grond en opstallen van de
voorkeurslocatie.
Vervolgstappen te nemen m.b.t. vrijkomende locaties, grond en opstallen als gevolg van
4)
de MFA-ontwikkeling:
a) verkoop van locatie Fuse/Olleke Bolleke conform voorwaarden (zoals omvat in voorstellen
behorend bij zaaknummer 16594-2021) waarbij het gebouw als monument behouden blijft<
b) het herbestemmen en/of verkoop van het Parochiehuis waarbij het gebouw als monument
behouden blijft voor de gemeenschap en de toekomstige functie(s) moet bijdragen aan dit behoud
van het monument.
c) Vervolg met onderzoek en afstemming om de binnensportvoorzieningen te verplaatsen naar het
Geneneind in Bakel, door het vrijvallende onderhoudsbudget te benutten voor de dekking van de
kapitaallasten van nieuwbouw en na de zomer van 2021 te komen met een integraal voorstel naar
uw Raad met een antwoord op de haalbaarheid hiervan. Met als doel: het vrijspelen van het
perceel/ de locatie van sporthal De Beek inclusief het gebouw van Musis Sacrum.

Afsluiting
Vragen?
Stel ze in de chat of e-mail naar
edwin.vanmiltenburg@gemert-bakel.nl

