Nieuwsbrief MFA De Stek
Wij staan voor een fantastische uitdaging.
Van de gemeente krijgen we de mogelijkheid om ons huidige
dorpshuis De Stek te moderniseren en aan te passen aan de
behoefte van vandaag en de toekomst. Wij, de commissie MFA van Vereniging Peelbelang
Landhorst (VPL), hebben naar aanleiding van het Dorpsontwikkelingsplan een aanvraag bij de
gemeente ingediend om dit te realiseren. Dit heeft er toe geleid dat de gemeente Sint Anthonis
ons een bedrag ter beschikking heeft gesteld van ruim € 330.000. Hiervoor zijn wij de gemeente
zeer erkentelijk.
Aan ons en u, nu de uitdaging om dit ook te realiseren. Wij zijn inmiddels voortvarend aan de slag
gegaan met de voorbereidingen. Wij kunnen dit echter niet alleen.

Tijdspad
Er zit wel tijdsdruk op. Per 1 januari 2022 gaan 4 gemeenten, waaronder ook de gemeente Sint
Anthonis, fuseren tot de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Dit betekent dat rond die datum de
uitvoering van de plannen voor de aanpassingen grotendeels klaar moeten zijn.
Er staat het komende jaar dus veel te gebeuren.

Wat gaat er gebeuren
De belangrijkste aanpassingen zijn het maken van een nieuwe keuken, het realiseren van een
gezellige ontmoetingsruimte (loungeruimte) en het betrekken van de gymzaal bij De Stek. Er komt
een nieuwe hoofdingang van waaruit de gymzaal, loungeruimte en alle andere zalen van De Stek
bezocht kunnen worden. De gymzaal krijgt een nieuwe bestemming en de toiletvoorzieningen
worden aanpast.

Commissies
Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om mee te helpen met het aanpassen van De Stek
worden de volgende 3 commissies opgestart: Bouw, Financiën en Activiteiten. In deze commissies
nemen ook de leden van de werkgroep MFA De Stek plaats. Om te kunnen inschatten of u een
bijdrage wilt leveren aan één van deze commissies volgt hieronder een indicatie van de zaken die
opgepakt worden.

Commissie Bouw
-

Bouwbegeleiding
Overleg met de architect
Overleg met de interieurontwerper
Overleg met de constructeur
Overleg met de aannemer
Coördinatie van de bouwvrijwilligers (bijvoorbeeld slopen, opruimen, etc.)
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Commissie Financiën
-

Opstellen investeringsbegroting en bewaken investeringen
Opstellen exploitatiebegroting en bewaken exploitatie
Subsidie werving

Commissie Activiteiten
-

Bestaande activiteiten uitbreiden
Opening voorbereiden
Nieuwe activiteiten
Public Relations
Vrijwilligers

Uitnodiging om mee te helpen
Zoals u ziet zijn er kleinere en grotere onderwerpen die aan bod komen. Sommige zijn slechts
tijdelijk van aard en andere spelen over een langere periode. Zoals gezegd, vele handen maken
licht werk en dat zal ook nu het geval zijn.
Wie zien graag dat u meehelpt aan dit mooie project. U kunt zich aanmelden door een e-mail te
sturen naar mfa-de-stek@peelbelang.nl. Uw aanmelding zien wij met belangstelling tegemoet. Als
u vragen heeft, dan kunt u deze ook naar dit mailadres sturen. Wilt u ook uw voorkeur van de
werkgroep erbij vermelden? Voor vragen kunt u ook bellen met K. van der Velden 06 54 70 20 48.

Vervolgstappen
De periode waarin de nodige zaken opgepakt dienen te worden is vrij kort (1 – 2 jaar) en zal dus
soms meer en soms minder van uw tijd vragen. Op korte termijn hopen we met u aan de slag te
kunnen.

COVID-19
Vanwege de maatregelen kunnen we op korte termijn niet alle inwoners van Landhorst uitnodigen
om op een informatiebijeenkomst u persoonlijk te informeren en ideeën, suggesties en vragen met
u te bespreken. Omdat niet duidelijk is hoe lang deze maatregelen gelden informeren we u via
deze Nieuwsbrief en zullen we dat zo lang dit op deze manier dat nodig is blijven doen.

Commissie MFA De Stek
De commissie MFA De Stek bestaat uit de volgende personen:
Karel van der Velden (onafhankelijk voorzitter),
Willie Geurts (voorzitter stichtingsbestuur De Stek),
Wim Lucas (bestuurslid VPL)
Peter Thijssen.

Meer informatie: www.peelbelang.nl/werkgroepen/MFA.php
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