Van
Laatste

kerk naar

MFA

stap naar bouwvergunning is gezet

Sonderen bodemgesteldheid
Om van de kerk een multifunctionele accommodatie te maken is door het bestuur
met het bouwteam een grote inventarisering gedaan o.a. met alle vaste gebruikers.
Er is een wensenlijst gemaakt en daaruit
zijn prioriteiten bepaald en vastgelegd. Met
deze uitgangspunten zijn verschillende
indelingen gemaakt en uiteindelijk werd
uit twee indelingen een keuze gemaakt.
Unaniem werd gekozen om de grote zaal
zo groot mogelijk te kunnen maken, zodat
hij goed inzetbaar is bij grote activiteiten
die bovendien voor het dorpshuis vaak het
meeste geld in het laatje brengen. Hier doen
andere huurders ook weer hun voordeel
mee. Voor de gemeente is het intact blijven
van het gangenstelsel van belang en buurtbewoners willen graag een dubbele deur in
verband met eventuele geluidsoverlast. Met
de gekozen indeling hebben we aan deze
belangrijke grondbeginselen kunnen voldoen. We gaan de tekeningen nu indienen
en de bouwvergunning gaat aangevraagd
worden.
Sonderen van het terrein
Voor de uitbouw aan de achterzijde (tussen kerk en voormalige pastorie) en aan
zijde van de Grotestraat werd onlangs
een bodemsondering gedaan. Hiermee is
gekeken naar de bodemgesteldheid. Is de
bodemstructuur stevig genoeg om erop te
bouwen of moeten er extra maatregelen
worden genomen. De conclusie lijkt dat
de bodem geschikt is voor de bouw en er
waarschijnlijk geen extra maatregelen getroffen hoeven te worden.
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Kerststal bezichtiging
De kerststal staat nu prachtig opgesteld in
het midden van de voormalige kerk en is
van alle kanten te bekijken. De kerststal en
ongeveer 200 kleine stalletjes zijn op de
volgende dagen te zien:
Zondag 19 december 13.00 - 17.00 uur
13.00 - 17.00 uur
1e en 2e kerstdag
Nieuwjaarsdag
13.00 - 17.00 uur
Zondag 2 januari
13.00 - 17.00 uur
QR code en identificatie verplicht, denk
ook aan een mondkapje.
Tevens treft u in gangen rondom alle informatie aan over de bouwplannen van
de MFA. Zoals de bouwtekeningen van de
buitenaanzichten, de indeling van binnen,
maar ook een moodboard met daarop
ideeën en materialen voor de inrichting.
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Meepraten over de MFA
De MFA is natuurlijk voor het hele dorp.
Uw inbreng nemen we graag mee in onze
beslissingen. U bent altijd van harte welkom op de vergaderingen. Deze vinden elke
maandagavond plaats in de voormalige sacristie en starten om 19.30 uur. Een andere
mogelijkheid om uw inbreng te leveren is
door uw ideeën op het ideeënbord kenbaar
te maken. Dit staat gedurende de openingstijden van de kerststal opgesteld in de MFA.
Tevens kunt u daar ook uw ideeën voor de
naam van het nieuwe gebouw inleveren,
maar mailen kan natuurlijk ook naar:
info.mfasambeek@gmail.com.

