
 
Onderwerp: toekomst MFC en voorzieningen  
 
Burdaard, 23 juni 2022 
 
 
 
 
 
 
Beste dorpsgenoten,  
 
We kunnen het MFC niet meer betalen 
 
We hebben een probleem. We kunnen het gebouw van MFC It Spektrum niet meer betalen. 
Al sinds de opening in 2011 zit het MFC in de financiële problemen. Tot nu toe is het gebouw 
met dank aan heel veel dorpsgenoten en financiële steun van de gemeente opengebleven. 
Maar het aantal mensen dat de kar trekt, neemt af. De financiële problemen groeien ons 
ondertussen boven het hoofd. We naderen nu het punt waarop we moeten zeggen: we 
kunnen zo niet verder.    
 
Onze voorzieningen zijn in gevaar  
 
De problemen met MFC It Spektrum stellen ons als dorp voor een uitdaging. In het gebouw 
zijn immers veel voorzieningen ondergebracht. Denk bijvoorbeeld aan de gymzaal, de 
fitness, de kinder- en buitenschoolse opvang, de muzieklessen, het theater en het zwembad. 
Maar ook de voetbal, korfbal en de tennis hebben hun kleedruimten en kantine in het MFC. 
Wat gebeurt er met al deze voorzieningen nu we het MFC niet meer kunnen betalen?  
 
Samen beslissen  
 
Omdat de problemen met het MFC ons uiteindelijk als heel dorp raken, vindt het bestuur van 
het MFC dat we als heel dorp een beslissing moeten nemen over het MFC. Die beslissing is 
te groot om aan het bestuur over te laten. Daarom organiseert het bestuur van het MFC 
samen met Doarpsbelang en een aantal anderen, waaronder de gemeente, op 8 juli 2022 
een bijeenkomst voor het hele dorp. Tijdens die bijeenkomst staan twee vragen centraal: 
 

1. Wat moeten we doen met het gebouw? 
2. Wat moeten we doen met de voorzieningen die nu in het gebouw zijn ondergebracht?  

 
Hierbij nodigen we iedereen uit om op 8 juli te komen, mee te denken en mee te doen. De 
bijeenkomst start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in MFC It Spektrum.  
 
Wordt dit het zoveelste reddingsplan? 
 
We zijn ons ervan bewust dat er sinds de opening in 2011 al meerdere reddingsplannen voor 
het MFC zijn gemaakt. In al die plannen ging het om het overeind houden van het gebouw. 
Wij willen niet opnieuw zo’n plan maken. Het dorp is er niet voor het gebouw. Het gebouw is 
er voor het dorp.  
 
Op 8 juli willen we daarom drie oplossingsmogelijkheden voorleggen: 
 

1. We sluiten het gebouw. Dit betekent ook de sluiting van gymzaal, theater, zwembad, 
kleedkamers en kantine van de voetbal en de korfbal, ontmoetingsruimte, fitness, etc. 



2. We houden het gebouw open, maar dan moeten we ons als gemeenschap niet 
langer druk hoeven te maken over de exploitatie.  

3. We beginnen opnieuw en maken iets dat past bij de schaal van ons dorp. 
 
Deze oplossingen lichten we op 8 juli toe. Vervolgens willen we die ook met elkaar 
bespreken. Aan het einde van de bijeenkomst willen we met elkaar beslissen hoe we verder 
gaan. Zodat duidelijk is hoe we de problemen rond het MFC voor eens en altijd gaan 
oplossen.  
 
Wij zijn aan zet  
 
Tot slot, we zijn blij te kunnen melden dat de gemeente Noardeast-Fryslân mee wil helpen 
om tot een goede oplossing te komen. Dat is goed. Tenslotte hebben we dit MFC ook aan de 
toenmalige gemeente Ferwerderadiel te danken. En waren we hier als dorp in overgrote 
meerderheid niet voor. Dit neemt niet weg dat we als dorp nu zelf in actie moeten komen. 
Met elkaar bepalen we de toekomst van ons dorp. We hopen dat je meedoet? 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Bestuur MFC It Spektrum 
 
Alle praktische informatie op een rijtje: 
 

▪ De bijeenkomst over de toekomst van het gebouw én de toekomst van onze 
voorzieningen vindt plaats op vrijdag 8 juli 2022 in MFC It Spektrum. Vanaf 19.00 uur 
is iedereen welkom. Om 19.30 uur starten we.  

▪ We weten dat 8 juli voor sommigen een ongelukkige datum is. De zomervakantie 
begint dan. Maar een andere datum voor de zomervakantie was er niet. En we wilden 
niet wachten tot september.  

▪ De Gemeente Noardeast-Fryslân helpt mee de bijeenkomst op 8 juli te organiseren. 
We zijn blij dat wethouder Aant Jelle Soepboer komt. Wij zijn ook blij met de manier 
waarop hij en de gemeente meedenkt. De insteek van de gemeente is ook dat we 
niet langer pappen en nathouden, maar nu met elkaar een blijvende oplossing gaan 
bewerkstelligen.  

▪ Als bestuur hebben we Anton van den Beukel gevraagd om ons te helpen. Als je 
vragen, ideeën of suggesties hebt, kun je altijd een van ons aanschieten. Maar je 
kunt ook contact met Anton opnemen. Zijn telefoonnummer is: 06 25 59 54 73.  

▪ Met Doarpsbelang hebben we, vooruitlopend op 8 juli, een korte vragenlijst 
opgesteld. Die vragenlijst vind je hier: www.burdaard.com/mfc. Of scan 
onderstaande QR-code om via je telefoon naar de vragenlijst te gaan: 
 

 
 

 
 
 
 
 
    


