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Bouw mfc kan bijna los
in Drachtstercompagnie

Gemeenteraad Smallingerland
stemt unaniem in met nieuw
centrum

Anna Sofia From

Drachtstercompagnie | De ge-
meenteraad van Smallingerland
heeft gisteravond unaniem inge-
stemd met het bestemmingsplan
voor een multifunctioneel centrum
(mfc) in Drachtstercompagnie dat
school, sport en een dorpshuis com-
bineert. Een wijziging van het be-
stemmingsplan was nodig om met
de bouw te beginnen.

Fractievoorzitter Ron van der
Leck van D66 feliciteerde de inwo-
ners van Drachtstercompagnie met
het project. ,,Het is een heel mooi
resultaat dat er nu ligt”, vondburge-
meester Jan Rijpstra.

GedateerdGedateerd
Hetbeoogde centrumzal komenaan
de Smidswei 13b, waar nu de accom-
modatie voor sportpark ’t Trefpunt
is gevestigd. Het mfc zal onderdak
bieden aan basisschool sws de Fris-
sel, een nieuwe ontmoetingsplek
voor het dorp en zal zowel binnen-
als buitensportvoorzieningen her-
bergen. Zo zullen binnen een gym-
zaal en kleedkamers te vinden zijn
enkomterbuiteneenkunstgrasveld
waar de voetbal- en korfbalvereni-
ging gebruik van kunnen maken.
Ook worden de toegangsweg en het
parkeerterrein opnieuw ingericht.

Michel Houwen, voorzitter van
PlaatselijkBelang, keekmet veel be-
langstelling uit naar het besluit,
want de huidige voorzieningen zijn
volgens hem inmiddels ruim-
schoots onder de maat. „Te oud, te
klein en gedateerd. Het kan echt
niet meer.” Ook Sietse Wijbenga,
bestuurslid van deWerkgroepMFC,
onderstreept het belang van de rea-
lisatie van het centrum. „Dit plan
begon eigenlijk al tien jaar geleden,
toen kwamal naar voren dat veel in-
woners van Drachtstercompagnie
in het kader van leefbaarheid meer

gemeenschapszin wilden realise-
ren in het dorp.”

Dit lijkt gelukt te zijn met een
plan dat sinds 2016 steeds meer
vorm begon te krijgen en dat veel
draagvlak geniet onder de inwoners
van Drachtstercompagnie. Ook de
intensieve samenwerking tussen de
verschillende partijen die straks ge-
bruik zullenmakenvanhetmfcwas
hierbij volgens Wijbenga essenti-
eel.

It Gebouke
Drachtstercompagnie heeft nog
geenmfc, de voorzieningen die hier
een plek in krijgen, worden nu nog
op verschillende plekken aangebo-
den. Het huidige dorpshuis It Ge-
bouke, naast de begraafplaats met
de klokkenstoel, wordt straks nog
gebruikt als historisch-cultureel
centrum voor onder andere histori-
sche tentoonstellingen.

Dit pand komt uit 1938 en werd
in de jaren zeventig aan het dorp ge-
schonken door een onderwijzeres.
Sindsdien wordt het gebruikt als
dorpshuis. De afgelopen jaren zijn
hier ook al diverse tentoonstellin-
gen te zien geweest over de geschie-
denis van het dorp.

De komende zes weken kunnen
er nog zienswijzen ingediend wor-
den tegen het nieuwe bestem-
mingsplan, maar de verwachting is
dat dit niet gebeurt. Vervolgens
treedt het nieuwe bestemmings-
plan in werking. Wijbenga hoopt
dat op 1 april de eerste schep in de
grond kan voor het nieuwe mfc.
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