
Campus Café woensdag 18 mei 2022 
 
Op woensdagavond 18 mei is het derde Campus Café georganiseerd om partners, direct 
aanwonenden en andere betrokkenen bij te praten over de ontwikkelingen op Campus de 
Braak. We waren te gast in het nieuwe Dr. Knippenbergcollege, waar iedereen welkom werd 
geheten door de rector van OMO Scholengroep, Paul Metzemaekers. Hij vertelde dat het 
goed toeven is op de Braak en dat hij met veel vertrouwen de toekomst tegemoet ziet. 
 
Resultaten onderzoek InnoSportLab 
InnoSportLab heeft verteld over de resultaten van de enquête die begin dit jaar onder de 
inwoners van de aanliggende wijken is gehouden. Zo is uit het onderzoek gebleken dat de 
Campus een welkome aanvulling is op de huidige sport- en speelplekken. Er zijn door de 
verschillende deelnemers aan de enquête ook wensen doorgegeven. Zo werden ruimte voor 
vrij sport en spel, trimmen en wandelen en fitness en bootcamp mogelijkheden genoemd.  
 
Inrichting Multi Functionele Sport Accommodatie Helmond Sport 
Philippe van Esch heeft laten zien hoe het stadiongedeelte van Helmond Sport in de nieuwe 
Multi Functionele Sport Accommodatie (MFSA) eruit komt te zien. Hij vertelde blij te zijn met 
de ontwikkelingen, omdat Helmond Sport op deze wijze nog beter alle toeschouwers en 
sponsoren kan gaan bedienen. 
 
Voorstellen projectleider Fase 2 en animatie zwembad 
Marco Keijzer, de projectleider van Fase 2 van de ontwikkeling tot Campus de Braak, heeft 
zich voorgesteld en Marcel van den Bogaart heeft met een animatie laten zien hoe het 
nieuwe zwembad eruit komt te zien. 
 
Planning  
Martie Jacobs, projectleider van fase 1 van de ontwikkeling tot Campus de Braak, heeft 
uitgelegd welke invloed de huidige prijsstijgingen en langere levertijden voor consequenties 
hebben op de planning van de bouw van de MFSA. Consequenties die overigens niet door de 
organisatie beïnvloedbaar zijn en voor alle betrokkenen vervelend zijn. 
 
Presentatie Praktijkschool 
Saleh Dahmani, zorgcoördinator van de Praktijkschool, heeft een presentatie gegeven. Voor 
hem kunnen de ontwikkelingen niet snel genoeg gaan. Dat komt door de huidige locatie, 
maar nog veel meer door de mogelijkheden die ontstaan om de leerlingen nog meer 
ervaring vanuit de opleiding mee te kunnen geven. Daarna volgde een rondleiding door het 
Dr. Knippenbergcollege. 
 
Netwerkborrel 
De avond werd afgesloten met een netwerkborrel. Daar werd nog lang nagepraat onder het 
genot van een schaal met heerlijke snacks, verzorgd door de praktijkschool. Dank daarvoor. 
Om 21:15 uur kwam een einde aan een informatieve avond. 


