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MFA Badhoevedorp: heroverweging

- 6 APR.

'20"3l

Geachte heer, mevrouw,
Op 29 maart heeft ons college van B&W het definitief stedenbouwkundig ontwerp (DSO)
voor deelgebied Quatrebras in Badhoevedorp vastgesteld. Quatrebras is het gebied waar
het huidige dorpshuis staat en waar de nieuwe MultiFunctionele Accommodatie (MFA)
gepland is. Dit DSO is het eerste stedenbouwkundig plan dat is uitgewerkt op basis van het
masterplan Badhoevedorp centrum. Het plan wordt ter bespreking aan uw raad voorgelegd.
Wij overwegen de hoeveelheid voorzieningen in Quatrebras te verminderen ten opzichte van
hetgeen thans in het DSO is opgenomen. In het DSO is voorzien in het toevoegen van de
korfbalvereniging en het uitplaatsen van de scouting uit het voorzieningengebied. De
petanque vereniging krijgt opnieuw een plek in het voorzieningencluster en het dorpshuis
wordt uitgebreid tot MFA. Daarnaast zijn in het gebied ook zwembad/sporthal de
Sporthoeve, de Rietveldschool, de kinderboerderij en de Tennisvereniging Badhoevedorp
gevestigd. Deze voorzieningen, die zijn opgenomen in het DSO, kunnen worden
gerealiseerd, maar de bereikbaarheid van het gebied en de ruimtelijke inpassing zijn
bijzondere aandachtspunten. De extra functies en het extra verkeer verhogen de druk op het
voorzieningengebied en op het naastgelegen woongebied. De wenselijkheid hiervan wordt
nader overwogen, waarbij ook de opzet van de MFA wordt betrokken. Met een kleiner
programma kan het DSO fungeren als raamwerk voor de verdere planuitwerking en hoeft
daarvoor niet te worden aangepast.
Voorts heeft de Osira Groep (voorheen Amstelring) besloten zich terug te trekken uit de
ontwikkeling van de MFA Badhoevedorp. Zij gaan hun werkzaamheden concentreren in
woonzorgcentrum De Schuilhoeve. Een aantal andere deelnemende organisaties heeft
aangegeven geconfronteerd te zijn met bezuinigingen. Ook PierK heeft aangegeven niet te
kunnen deelnemen. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor het aantal m* en het ontwerp. Voor
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de andere, door onze gemeente gesubsidieerde organisaties, wordt de kostprijs van hun
activiteiten in de MFA hoger vanwege de verhuizing van een oud onderkomen naar een
nieuwe accommodatie. Hierdoor is het opzetten van een sluitende exploitatie van de MFA
volgens de huidige opzet niet mogelijk.
Diverse organisaties uit het dorp hebben aangegeven dat het toevoegen van
publieksfuncties aan het centrum zeer welkom is om het winkelcentrum te versterken. De
publieksfuncties zorgen voor een aantrekkende werking voor het winkelcentrum, de
winkeliers kunnen profiteren van deze aanloop. Deze organisaties roepen op om de MFA of
delen daarvan niet aan de Snelliuslaan, maar in het winkelcentrum te vestigen.
De genoemde ontwikkelingen leiden ertoe dat wij het plan voor de MFA Badhoevedorp
willen heroverwegen. Dat er vervanging komt voor het huidige dorpshuis staat bij deze
heroverweging niet ter discussie. Wij verwachten in het tweede kwartaal een besluit te
nemen over de koers voor het ontwikkelen van de nieuwe MFA Badhoevedorp.

Hoogachtend,
uders van de gem

drs. P.J. Buijtels
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