
Presentatie voortgang MFA 

Susteren



Herhaling van stappen
Commitment / draagvlak

Projectgroep / bestuur

Projectmatige aanpak

Wat vinden de verenigingen en organisaties?

Formeren van een projectgroep (voorlopig bestuur?)

Initiatiefase => idee

Definitiefase => wat?

Ontwerpfase => hoe?

Voorbereidingsfase => hoe uit te uitvoeren?

Realisatiefase => uitvoeren

Nazorgfase => in stand houden

Voor beide processen:

Bouwen van de organisatie

(software)

(Ver)bouw en inrichting gebouw

(hardware)



Waar staan we nu?
- Constateringen
- Wensen aan MFA
- Mogelijke bezetting
- Mogelijke behoefte aan ruimte
- Mogelijke organisatievorm
- Vervolgstappen en tijdspad
- Risico’s en uitdagingen
- Hoe verder?



Constateringen  1
- Commitment en draagvlak is aanwezig
- Gemeente heeft positief besluit genomen voor een voorziening in de 

kern Susteren
- Inventarisatie van de behoefte vanuit de georganiseerde verenigingen 

is afgerond: uitwerking volgt
- Alle inwoners van Susteren zijn opgeroepen om te reageren; dit 

wordt nog meegenomen in de inventarisatie
- Menswel wil/kan initiatieven ondersteunen
- Er is behoefte aan een laagdrempelige voorziening ook voor 

individuen en niet georganiseerde burgers



Constateringen  2
- Er is geen centrale plek in de kern Susteren waar verenigingen en burgers 

gezamenlijk initiatieven kunnen ontplooien
- Voor individuen met behoefte aan sociaal contact is onvoldoende 

gelegenheid
- Elke vereniging heeft (tijdelijke) oplossing voor huisvesting
- We doen het met wat we nu hebben, afwachtende houding
- Kwaliteit van de zalen is niet goed genoeg, zoals bereikbaarheid, 

aanpassingen voor ouderen, toiletten, duurzaamheid
- Loyaliteit naar de huidige zalen



Wensen ten aanzien van MFA
- Goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid
- Horecagelegenheid en terras
- Duurzaamheid
- Multifunctioneel inzetbaar
- Opslagruimte om spullen e.d. dicht bij te hebben
- Keuken
- Goede isolatie, bij meerdere gebruikers geen last van elkaar
- Goede akoestiek
- Ook geschikt voor grotere evenementen
- Laagdrempelig letterlijk en figuurlijk
- Makkelijk toegang voor de gebruikers



Mogelijke bezetting
- Met de verenigingen, jongeren, Menswel en andere mogelijke gebruikers is 

een inventarisatie gemaakt van het mogelijke gebruik.
- Deze inventarisatie is uitgewerkt in een apart document: Bezettingsschema 

Susteren Projectplan 2022 definitief



Mogelijke wekelijkse bezetting
vereniging ochtend middag avond

Maandag
Vrouwenbond Mariaveld   Activiteit 1* 

p.m.

Sumadi   Repetitie
Stg. MFA Susteren Ontmoeten* Ontmoeten*  
Stg. MFA Susteren Maaltijdvoorziening   

Dinsdag
St. Kinderkookschool kinderkookschool   

Harmonie   repetitie
Stg. MFA Susteren Ontmoeten* Ontmoeten*  
Stg. MFA Susteren maaltijdvoorziening   

Woensdag
Bond van oud. Mariaveld  koersballen  

Bridgeclub   competitie

Breiclub 
(onderst. door Menswel) Breicafé   

St. Kinderkookschool kinderkookschool Soms kinderfeestjes  
Stg. MFA Susteren Ontmoeten* Ontmoeten*  

vereniging ochtend middag avond

Donderdag
Burgerinitiatief 

(onderst. door Menswel)  
Samen eten samen 

koken
1x per 2 weken

 

Repair café  Inloop reparaties  
St. Kinderkookschool kinderkookschool   

Stg. MFA Susteren Ontmoeten* Ontmoeten*  
Stg. MFA Susteren maaltijdvoorziening   

Vrijdag
Harmonie  lessen Repetitie

Zelf met jongeren   Ontmoeten voor 
iedereen

Stg. MFA Susteren maaltijdvoorziening   

Stg. MFA Susteren Ontmoeten* Ontmoeten*  

Zaterdag
jongeren   Thema avonden 1* 

p.m.
Zondag

    

*Dit kunnen ook huiskameractiviteiten zijn van Menswel



Mogelijke jaarlijkse bezetting
januari

Natuurvrienden Activiteit

februari

Carnavalsvereniging de Graasborgers  

Bond van Ouderen Mariaveld Lezingen

maart

Kinderkookschool NL Doet

Bond van Ouderen Mariaveld Jaarvergadering

Natuurvrienden Activiteit

april

Bridgeclub Susteren Kroegen drive

mei

Bond van Ouderen Mariaveld Meiviering

Sumadi Voorjaarsconcert

Natuurvrienden Activiteit

juni

Bond van Ouderen Mariaveld Lezingen

juli
Harmonie Vakantie concert
Kindervakantiewerk Hele week activiteiten

augustus
  

september
Kinderkookschool Burendag
Natuurvrienden Activiteit

oktober
Harmonie Cecilia feest
Bond van Ouderen Mariaveld Feestmiddag

november
Bond van Ouderen Mariaveld Lezingen
Natuurvrienden Activiteit
Hengelsportvereniging Feestavond

december
Bridgeclub Susteren Kerstdrive 
Bond van Ouderen Mariaveld Kerstviering
Harmonie Kerstconcert
Sumadi Kerstconcert
Hengelsportvereniging Algemene ledenvergadering
Natuurvrienden Activiteit



v ideo’s, films, foto’s en hulpmiddelen 







Een mogelijke organisatievorm
Het bestuur

Dagelijks bestuur Algemeen bestuur

Alle gebruikers nemen met een of meer 
vertegenwoordigers aan dit overleg deel

Beheer

Commissies en werkgroepen

Regulier 
onderhoud

Groot 
onderhoud

Technische 
installaties

Onafhankelijke personen Vertegenwoordigers namens 
de gebruikers

Technisch 
Beheer

Agenda 
beheer

Afspraken 
gebruikers

Interieur-
verzorging

Activiteiten Ver(bouw)Horeca 
activiteiten

Gebruikersoverleg

Huiskamer+

S amen koken 
en eten

Nieuwe 
activiteiten

Niet-
verenigings-
activiteiten

Vergadering

Feestjes

Deze groep 
begeleidt 

namens de 
gebruikers 

het 
(ver)bouw-

proces

Gemeente

Extern

Lokale horeca

Gemeenschapshuizen

Nieuwe initiatieven



Vervolgstappen

- Presentatie wensen/inventarisatie aan de gemeente
- Oprichten Stichting MFA Susteren
- Benoemen (interim) bestuur van MFA Susteren conform gewenste organisatie
- Samen met de gemeente stellen we Programma van Eisen definitief op
- Gemeente start haalbaarheidsstudie i.c.m. locatiestudie
- Functioneel ontwerp, technisch ontwerp, bestek, aanbesteding e.d.
- (ver)bouw fase
- Oplevering
- Start Exploitatie

- Verwachte doorlooptijd 3 a 4 jaar



Risico’s en uitdagingen
- Lange duur traject
- Hoe houden we draagvlak?
- Hoe houden we iedereen aan boord/betrokken?
- Hoe houden we zekerheid dat de huidige voorzieningen beschikbaar blijven?



Hoe verder?
• Initiatiefgroep heeft inventarisatie afgerond en daarmee ook de werkzaamheden beëindigd

• De Stichting MFA Susteren wordt formeel opgericht. De verenigingen (toekomstige gebruikers) vaardigen 
vertegenwoordigers af in het Algemeen bestuur van de stichting. Dit is nodig voor het noodzakelijke 
draagvlak.

• Geïnteresseerden voor een functie in het bestuur worden opgeroepen zich te melden. Met deze 
geïnteresseerden wordt in een volgende bijeenkomst van gedachten gewisseld over hetgeen een 
bestuursfunctie behelst, alvorens zij zich definitief kandidaat stellen.

• Het bestuur van de Stichting zal samengesteld worden, waarbij onderling de taken verdeeld zullen 
worden.

• We gaan werken volgens de geschetste organisatievorm, met een dagelijks bestuur en algemeen bestuur.

• Verkennen van de mogelijkheden rekening houdend met de risico’s en uitdagingen.



Mogelijkheden
1. We blijven gebruik maken van de huidige faciliteiten en blijven werken zoals we nu al 
doen. Samen werken we aan de opzet en inrichting van de MFA en nemen die in 
gebruik als die klaar is; looptijd 3 tot 4 jaar

2. We zoeken in overleg met de gemeente en gebruikers een tijdelijke faciliteit en gaan 
die al in gebruik nemen conform de geschetste organisatievorm; de tijdelijke 
voorziening wordt geschikt gemaakt voor tijdelijk gebruik en het beheer wordt vanuit 
de Stichting MFA opgezet. We werken dan al conform de geschetste organisatievorm.

Ad 2: dit is slechts een tijdelijke oplossing. Tegelijkertijd werken we aan de definitieve 
lange termijn faciliteit, die voldoet aan de wensen. Dit zal dan ook 3 tot 4 jaar duren.
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