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Verkiezing Dorpshuis van het Jaar Gelderland 2017

BMV Mariënvelde
verder uitgelicht op de aspecten
duurzaamheid en brede doelgroep
inclusief plan besteding prijzengeld

BMV Mariënvelde
Geachte Vakjury,
Hieronder proberen we in het kort te beschrijven hoe de BMV, de Brede Maatschappelijke Voorziening in
Mariënvelde, voldoet aan de gevraagde aspecten duurzaamheid en doelgroep en omschrijven we verder
onze plannen over hoe we het te winnen prijzengeld willen gaan besteden.

BMV Mariënvelde heeft het aspect DUURZAAMHEID op verschillende punten gewaarborgd:

Gebouw / Interieur
1) Het BMV is gebouwd met behulp van heel veel vrijwilligers, jong en oud uit alle lagen van de bevolking.
Uiteindelijk hebben circa 200 vrijwilligers meer dan 10.000 uur besteedt aan de realisatie van de BMV.
Door deze enorme inzet is het gebouw echt van de Mariënveldse bevolking, de BMV is gemeenschappelijk
eigendom en dit garandeert dat men er nu en in de toekomst als vanzelfsprekend zuinig mee om gaat.
2) Het BMV gebouw is nieuw, dit betekent dat met de bouw in 2015 / 2016 is voldaan aan de huidige
wet- en regelgeving voor nieuwbouw met betrekking tot duurzaamheid en milieu. Daarbij is veel aandacht
besteedt aan de energieprestatie van het gebouw. De BMV is dan ook meer dan goed geïsoleerd en maakt
gebruik van een warmteterugwinning installatie. Bovendien zijn er zonnepanelen aangebracht, waarvan
de energie direct gebruikt wordt voor ledverlichting en bewegingssensoren. Zo schakelt de verlichting na 5
minuten in bepaalde ruimtes automatisch uit. Verder maakt het gebouw gebruik van zogenaamde hoogrendement boilers en cv-ketels die het label energiezuinig dragen.
3) Van binnen is het BMV gebouw bijna volledig tweedehands ingericht met meubilair uit een nieuw ingericht
bankgebouw, gemeentehuis en verzorgingstehuizen.
4) Duurzaamheid is een aspect dat blijvend op de bestuursagenda van de BMV staat. Zo zal er ook voor de
inrichting van het gebouw telkens gezocht worden naar duurzame oplossingen.
Kosten exploitatie
1) We zijn nu ruim 1 jaar verder (officiële opening op 30 september 2016) en voor zover het er nu naar uitziet
is de BMV Mariënvelde in de exploitatie gezond en zelfbedruipend.
2) Bijna alle verenigingen binnen Mariënvelde en de Zorgcorporatie maken gebruik van de BMV en betalen
huur voor het gebruik van de verschillende ruimtes. Zo huurt de BV Horeca de ontmoetingsruimte via de
Stichting BMV.
3) Binnen de exploitatie is ruimte gereserveerd voor meerjarig onderhoud.
4) Het BMV gebouw kan als multifunctioneel centrum gelegen in hartje Achterhoek, extra inkomsten
genereren door het naar zich toetrekken van bijzondere evenementen. Neem bijvoorbeeld recentelijk
de Achterhoek Toekomst Tour, het binnenkort te houden Politiek Café waar de leefbaarheidsvisie van de
Kleine Kernen van Oost Gelre onder de aandacht wordt gebracht van de lokale politiek of de Special
Olympics die in 2018 een heel weekend van de BMV gebruik komt maken.
Toekomstbestendigheid
1) De betrokkenheid vanuit de gemeenschap is vanaf het begin af aan zeer groot. De noodzaak om iets te
doen om de leefbaarheid binnen Mariënvelde te waarborgen, werd herkend en de belangstelling ging
verder dan alleen het aanhoren van de plannen. Mensen wilden echt meewerken. Wie niet fysiek kon
meehelpen aan de bouw, ondersteunde op een andere manier de werkzaamheden. Dit bijvoorbeeld
door het geven van een financiële bijdrage voor koffie of soep voor de werklui of de aanschaf van een
koffiezetapparaat of wasmachine. Niet voor niets zeggen we ‘De BMV is van én voor alle Mariënvelders’.
Het gebouw heeft dan ook een emotionele waarde gekregen, veel inwoners voelen zich op hun eigen
manier aan de BMV verbonden en maken intensief gebruik van deze voorziening. Hierdoor weten wij zeker
dat veel Mariënvelders bereid zijn om nu en in de toekomst samen de schouders eronder te zetten om de
BMV koste wat kost te behouden voor de toekomstige generaties.
2) Het BMV gebouw geeft door haar multifunctionaliteit perfect antwoord op de gevolgen van de krimp voor
een kleine gemeenschap als Mariënvelde met haar 900 inwoners. De voorziening is zoals de naam al
aangeeft breed maatschappelijk. De BMV biedt ruimte voor sport, spel en recreatie, maar ook voor
dagbesteding en ontmoeting. Met de komst van de BMV heeft de leefbaarheid van het dorp een nieuwe
impuls gekregen, de activiteiten zijn behoorlijk toegenomen en daar wordt door jong en oud
enthousiast gebruik van gemaakt.
3) De BMV is tevens de locatie van de Zorgcorporatie Mariënvelde, een uitvoerend orgaan op het gebied van
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De Zorgcorporatie is uniek in de Achterhoek, doordat ze
antwoord kan geven op elke hulp, zorg of ondersteuningsvraag. Iedereen kan er terecht, niemand wordt
uitgesloten en krijgt daarmee de kans tot volwaardige deelname in de maatschappij.
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Veel inwoners en gezinnen uit Mariënvelde zijn lid van de Zorgcorporatie en betalen een jaarlijkse
bijdrage om de zorgcorporatie te ondersteunen in haar activiteiten.
Binnen de BMV biedt de Zorgcorporatie dagbesteding voor ouderen en mensen met een beperking.
Daarnaast wordt maandelijks een goed gevuld programma aan inloopactiviteiten georganiseerd.
Met het oog op de verdere vergrijzing biedt de Zorgcorporatie in combinatie met georganiseerde
mantelzorg, ouderen een goede kans om, zo lang het mogelijk is, in Mariënvelde te blijven wonen.
De dagbesteding, de inloopactiviteiten op gebied van spel en creativiteit, maar ook de voorzieningen
als praktijkondersteuner, fysiotherapeut, de pedicure of kapper op locatie in de BMV ondersteunen in
Mariënvelde de zorg aan ouderen. Zij kunnen actief deelnemen aan het gemeenschapsleven en zo kan
een maatschappelijk probleem als vereenzaming eenvoudig worden ondervangen. Met het oog op de
toekomst zullen zeker de ouderen in toenemende mate gebruik maken van de dienstverlening van de
Zorgcorporatie en andere voorzieningen binnen de BMV.
4)  Bijna alle sportverenigingen van Mariënvelde en de basisschool maken gebruik van de sportaccommodatie binnen de BMV. Het complex nodigt ook uit tot sport en ontmoeting, naast de faciliteiten
is er op elke doordeweekse avond kantinebezetting voor een gezellige derde helft. Hier maken inmiddels
ook verenigingen uit de buurtdorpen dankbaar gebruik van. Een zeer positieve ontwikkeling voor de
leefbaarheid van het dorp en de toename van activiteiten binnen de BMV. Alle verenigingen binnen
Mariënvelde die gebruik maken van de BMV, hebben zich verenigd binnen de vereniging BMV
Mariënvelde. De verenigingen hebben samen een breed draagvlak binnen het dorp. Via de vereniging is
een grote groep inwoners, van jong tot oud, door hun lidmaatschap vertegenwoordigd en heeft inspraak
in het bestuur van de BMV.
5) De jeugd is sterk in Mariënvelde geworteld en laat zien mee te willen werken aan de leefbaarheid en de
toekomst van het dorp. Dit door te participeren in allerlei besturen, werkgroepen of bijvoorbeeld als
vrijwilliger mee te werken aan activiteiten in het verenigingsleven of de BMV. Deze jongeren willen zich
graag blijvend vestigen in Mariënvelde, helaas blijkt het erg moeilijk om geschikte woningen te vinden.
Dit is dan ook één van de speerpunten in de Leefbaarheidsvisie van de Kleine Kernen in Oost Gelre:
voldoende betaalbaar en passend woningaanbod voor jong en oud om in het dorp een gezonde balans in
de bevolkingsopbouw te stimuleren en ook een betere doorstroom in woningaanbod te realiseren.
Over tien jaar
De BMV maakt het dorp Mariënvelde een stuk aantrekkelijker voor jong en oud. Met het voorlopige
behoud van de basisschool en de komst van de BMV als een multifunctioneel en sportief dorpshuis, is voor
jongeren aan twee belangrijke voorwaarden voldaan om zich blijvend te willen vestigen in Mariënvelde. Met
de Zorgcorporatie binnen haar muren, biedt de BMV ook ouderen meer kans om langer te blijven wonen in
de voor hen zo vertrouwde omgeving. Met de geplande verbouwing van de voormalige dagbestedingsruimte
De Boog tot woningen met een begeleide woonbestemming, kunnen ook mensen met een beperking onder
toezicht van de Zorgcorporatie zich blijvend in Mariënvelde vestigen.
De BMV heeft haar waarde als Brede Maatschappelijke Voorziening in haar eerste levensjaar al bewezen
en zal ook in de toekomst voor alle inwoners van Mariënvelde de leefbaarheid waarborgen door invulling te
geven aan menselijke behoeften als zorg en dagbesteding, ontmoeting door spel en sport.
Het bestuur en de onderliggende werkgroepen zijn nu al een mengeling van jong en oud. We hopen daarmee
het goede voorbeeld te geven voor de toekomst. Door jongeren direct een kans te geven in een bestuursrol te
groeien, onder toezicht en gebruikmakend van de competenties van oudere ervaren bestuursleden.
Het bestuur kan verder terugvallen op mensen met diverse expertise die zich vanuit de gemeenschap dienstbaar opstellen. ‘Burgerparticipatie, heel Nederland praat erover, hier in Mariënvelde gebeurt het’, aldus
de voorzitter van het stichtingsbestuur BMV, Marianne Morren Kallen.
De toekomst van de BMV vraagt ook om alert in te springen op ontwikkelingen en kansen. Zo’n kans is
streven naar meer en intensievere samenwerking met de buurtdorpen. Gebruik maken van elkaars
voorzieningen maakt de regio niet alleen leefbaarder, maar zorgt er ook voor dat voorzieningen financieel
overeind blijven. Zo kan de BMV met de Zorgcorporatie en haar sportfaciliteiten een rol spelen voor de
bewoners en verenigingen uit de buurtdorpen. Een mooi voorbeeld van samenwerking is de nieuwe
jeugdvoetbalorganisatie HMC’17 met buurtdorp Harreveld. Vanaf dit seizoen maken alle circa 150
jeugdleden 1x per week gebruik van de velden van VVMariënveld en de kleedruimtes van de BMV.

BMV Mariënvelde met betrekking tot het aspect BREDE DOELGROEP

In bovenstaande alinea met betrekking tot de toekomstbestendigheid kwamen al diverse doelgroepen
voorbij. Hieronder volgt een korte opsomming van activiteiten die plaatsvinden binnen de BMV en
georganiseerd worden voor de verschillende doelgroepen.
• Kinderen van de peuterspeelzaal komen met enige regelmaat op bezoek bij de dagbesteding
voor ouderen om samen liedjes te zingen
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De basisschool maakt op schooldagen gebruik van de sportaccommodatie
Sinterklaas wordt feestelijk binnengehaald in de BMV Mariënvelde
Gym en dans voor kinderen, jeugdvoetbal vanaf 4 jaar en volleybal
De inloopvoorziening organiseert in elke vakantie op de woensdagmiddag een activiteit voor de schoolgaande kinderen, denk aan film, theater, pepernoten bakken of knutselen.
Binnen de BMV worden diverse activiteiten georganiseerd waarbij jongeren de kans krijgen tot het lopen
van een maatschappelijke stage, een belangrijk onderdeel binnen het voortgezet onderwijs.
Ook een stage vanuit een beroepsopleiding in sport, zorg of horeca behoort tot de mogelijkheden.
Jeugdvereniging Geen Gedoe organiseert in/vanuit de BMV activiteiten voor de doelgroep 12-18 jaar
Dagbesteding voor ouderen in een eigen ruimte en een aparte rustruimte waar men gebruik kan maken
van relaxstoelen. Op maandag schuiven ze bovendien aan voor een gezamenlijke warme maaltijd.
Dagbesteding voor mensen met beperking. Zij helpen onder begeleiding met schoonmaken in en om het
gebouw, het wassen van voetbalkleding of bakken appeltaart op bestelling voor mensen uit het dorp
Schilderen onder begeleiding voor mensen met een beperking
Elke woensdag CreAtelier, creatief bezig zijn voor jong en oud
Op elke doordeweekse avond wordt er gesport door jong en oud, denk aan dames- en herenvolleybal
(competitief of recreatief) gymnastiek (ook voor senioren), bijna dagelijks voetbaltraining voor
volwassenen via VVMarienveld en jeugdvoetbalvereniging HMC’17 en in het weekend voetbalcompetitie.
Inloopvoorziening voor iedereen, denk aan spel en creatief knutselen.
Kaarten en spelletjes spelen voor ouderen via KBO, elke woensdag senioren gym en koersbal
Smartlappenkoor ‘Do het us Noa’ oefent wekelijks in de BMV
Project Cultuur in de Wijk behandelt per kwartaal een thema voor senioren in de BMV, zoals bijvoorbeeld
Back to the Sixties, met dans, film en muziek
Maandelijks voor iedereen aanschuiven bij ‘Ett’n wat de pot schaft’
BMV biedt ruimte voor vergaderen, (thema)bijeenkomsten of het geven van voorlichting
Zorgcorporatie biedt unieke projecten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en werkt hierin
samen met diverse organisaties en instellingen zoals Estinea, IXTA NOA en St. de Lichtenvoorde, UWV
en de SDOA en gemeente. Binnen dit project vallen mensen met een beperking, NAH, GGZ, langdurig
werklozen en mensen die niet in aanmerking komen voor de voorziening beschut werken.

Plannen voor besteding van het te winnen PRIJZENGELD

Een dorpshuis is er om de leefbaarheid van de gemeenschap te waarborgen en dit is precies de rol die
BMV als brede maatschappelijke voorziening in Mariënvelde meer dan vervult. Mochten wij de eretitel
‘Dorpshuis van het Jaar Gelderland 2017’ en daarmee het prijzengeld binnenslepen, dan hebben we
daarmee de volgende ideeën.
Met de winter in aantocht worden de dagen korter en ook het buitenleven minder. Met minder leven op
straat lijkt de wereld altijd een stukje killer en eenzamer. Juist daarom lijkt ons een goed idee om na de
jaarwisseling een Feest van Winterse Leefbaarheid te organiseren voor jong en oud. De verenigingen
hebben inmiddels het idee geopperd om een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie te gaan houden in de BMV.
Dit vormt een perfecte aanleiding om hieromheen wat extra activiteiten te organiseren waaraan ook
daadwerkelijk iedereen kan deelnemen. We denken hierbij aan het organiseren van een soort van
winterfair op het plein voor en in de BMV. Door vroeg in de vrijdagmiddag te starten i.v.m. schoolvakantie
en met uitloop tot later in de avond, krijgt iedereen de kans om een kijkje te komen nemen of deel te nemen.
Als publiekstrekker willen we een deel van het prijzengeld investeren in de huur van een kleine kunstijsbaan
voor de jeugd, als middelpunt van de activiteiten op het plein voor de BMV. Daaromheen zien we gezellige
verlichte en verwarmde terrasjes met vuurkorven, een koek- en zopietent met warme chocomel, erwtensoep
en broodjes braadwürst, een Après Skihut voor glühwein of een stevige winterse borrel en bijvoorbeeld nog
een oliebollenkraam. Muzikale ondersteuning door bijvoorbeeld midwinterhoornblazers, Tiroler muziek of
foute Après-Ski beats. Ideeën ten overvloed, waarbij het prijzengeld waarschijnlijk bij voorbaat al niet
toereikend is. Daarom rekenen we hierbij (zoals eigenlijk altijd) op de actieve deelname vanuit de
bevolking om dit te realiseren. Denk aan het opbouwen en aankleden van het plein, maar ook aan het koken
van erwtensoep koken en het bakken van oliebollen. Het prijzengeld kan Mariënvelders enthousiasmeren en
activeren om hier een geweldig feest van te maken ten behoeve van de leefbaarheid van ons dorp.
We hopen dat we u, de vakjury, met deze inzending hebben kunnen overtuigen dat de titel
Dorpshuis van het Jaar Gelderland 2017 met recht toebehoort aan de BMV Mariënvelde.
Met vriendelijke groet,
Stichtingsbestuur BMV Mariënvelde
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