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Participatiebijeenkomst Meerjarenperspectief buurtcentra

1. samenvatting presentatie door Rick de Kogel
2. verslag tafelgesprek waar Rosa Koenen deel van was.

1. Presentatie door Rick de Kogel.

Aanleiding ligt bij het onderzoek van Labyrinth en de resultaten die hieruit zijn gekomen. De
stad Utrecht maakt een enorme groei door in het aantal inwoners en dit vraagt wat van de
infrastructuur en de maatschappelijke voorzieningen. Gemeente wil ambitie formuleren voor
de komende tien jaar.

Labyrinth resultaten, belang van het buurthuis
- ontmoeten
- plezier en gezelligheid
- opdoen kennis
- sociaal netwerk
- positieve invloed op gezondheid en welzijn

Verbeterpunten voor Buurtcentra
- hoe meer openstellen voor iedereen
- hoe meer inspraak vanuit bewoners en gebruikers
- verhuursysteem en inzet van verhuur van ruimte toegankelijker &

gebruiksvriendelijker maken
- investeren in faciliteiten van buurtcentra (bijvoorbeeld vergroten van

toegankelijkheid)

Gemeente ziet voor zichzelf 3 belangrijke taken

1. vrije toegang en inloop, huiskamer functie voor bewoners (los van georganiseerde
activiteiten).

2. Ruimte voor maatschappelijke activiteiten
3. Plek voor persoonlijke ontwikkeling, participatie en ontmoeting

Doel komende jaren
● Er zijn meer buurtcentra nodig gezien de groei van de stad → hier moeten middelen

voor worden vrijgemaakt
● Beter gebruik maken van de beschikbare ruimte van andere aanbieders (zoals

scouting, kerk, volkstuin, die ruimte beschikbaar hebben).
● Buurtcentrum weer meer voor iedereen maken. Niet alleen voor kwetsbare burgers,

en niet voor losse groepen naast elkaar. Aanbod moet hierop aansluiten.
● Huiskamer en vrije inloop voor ontmoeting
● activiteitenruimte is eenvoudig te huren en inzetbaar voor verschillende activiteiten.
● Investeren in faciliteiten van locaties om toegankelijkheid te vergroten.



De vraag van de bewoner staat hierbij centraal. Het gaat om de bewoner en gebruiker
van de buurtcentra. Samen met bewoners dragen we zorg voor programmering,
communicatie en beheer.

Uitdagingen
enorme groei van de stad, verandering van samenstelling van de bevolking: meer ouderen
en jongeren, ouderen en hulpbehoevenden blijven langer thuis, toename van nieuwkomers
en statushouders, meer mensen in eenzaamheid en armoede.
Hier kunnen buurtcentra een rol in vervullen bijvoorbeeld door passende ondersteuning te
bieden, door het aanbieden van digitale of hybride activiteiten, door uitbreiden van
buurtcentra en verduurzamen van buurtcentra.

→ De gemeente wil graag in gesprek met buurtcentra in zelfbeheer die niet (volledig) van de
gemeente zijn, over verduurzamen van deze buurthuizen.

Dwarsverband geeft aantal vragen en problemen aan die zij voorzien

● buurthuizen in zelfbeheer halen ook inkomsten uit verhuur die niet uitsluitend
maatschappelijk genoemd worden. Als maatschappelijke activiteiten meer moeten
worden dan betekent dit dat veel zelfbeheerde buurtcentra inkomsten gaan mislopen

● Toegankelijkheid is belangrijk erkennen ook zelfbeheerde buurthuizen. Maar
toegangsprijzen zijn soms noodzakelijk om de financiering rond te kunnen blijven
krijgen

● Deze manier van financiering is noodzakelijk voor veel zelfbeheerde buurthuizen om
juist de maatschappelijke functie die zij vervullen te kunnen blijven vervullen.

→ Noemen bij het versturen van het verslag aan de leden. Dit is de kans om input te
leveren voor het beleid. Neem die kans nu!

Laten zien besluitvormingsproces van de gemeente. (welke fases worden doorlopen).

Stappenplan besluitvorming.
Onduidelijk hoe lang het precies gaat duren door de verkiezingen waardoor ze niet weten
wanneer er een besluit genomen kan worden.

Stap 1. Adviezen bijeenkomsten verwerken in een concept versie

Stap 2. Concept versie bespreken met betrokken wethouder(s)

Stap 3. Nota voorgeleggen aan College van B&W

Stap 4. Nota voorleggen aan raadscommissie Mens & Samenleving

Stap 5. Optioneel: Raadsinformatiebijeenkomst

Stap 6. Besluitvorming in gemeenteraad



2. Verslag Tafelgesprek: Het Buurtcentrum, de huiskamer van de buurt
Wat is de functie van het buurthuis als huiskamer van de buurt? Wat is er nodig? Hoe ziet
het ideale buurthuis van de toekomst eruit?

Open inloop overdag is voorwaarde. Rolstoel toegankelijk. Verschillende zitplekken om te
kunnen zitten, zowel tafels als bankstellen. Ruimte moet uitnodigen om een boek te lezen,
koffie te drinken, elkaar te ontmoeten of een spelletje te doen. Daarvoor moet er een faciliteit
aanwezig zijn die koffie en thee kan voorzien en waar mogelijk nog iets anders.

Beter als de ruimte niet ook voor activiteiten wordt ingezet en gebruikt, waardoor de
huiskamer functie tijdelijk vervalt. Meer permanente inrichting van de huiskamer. Niet te
veel multifunctionele inzet van de ruimte. Of alleen activiteiten waar iedereen welkom is, op
open inloop.

Oneindigheid over of koffie en thee geld moet kosten. Als er geld betaald moet worden voor
koffie en thee, dan moeten de prijzen laagdrempelig zijn. Een klein bedrag vragen kan ook
volgens sommigen juist beter werken.

Als je jonge ouders wilt binnenhalen kan het aantrekkelijk zijn om een
kinderopvang/bso/kinderactiviteiten te hebben of een ruimte waar je gemakkelijk met (jonge)
kinderen kunt verblijven zonder ongemak.

Nodig passende faciliteiten en een geschikte ruimte: comfortabele stoelen, rolstoel
toegankelijk, schoon, lekkere koffie, goede akoestiek, goede verlichting, gezelligheid in de
vorm van bloemen en aankleding.

Extra faciliteiten, in het bijzonder faciliteiten waarmee je als eenling naar binnen kunt lopen
om een beginnetje te maken en een gesprek kunt beginnen, zoals

→ kranten en tijdschriften
→ internetcafé
→ biljart/darten/sjoelbak
→ spelletjes
→ weggeefwinkel
→ boekenruil
→kinderruimte(hoek)

Belangrijk dat daarbij rekening wordt gehouden met de verschillende doelgroepen en dat
faciliteiten voor de ene doelgroep die van een ander niet storen.



Belangrijke functie van een buurthuis is informatievoorziening (wat is er te doen in de
wijk/waar kun je hulp krijgen voor wat/waar kun je wat doen en vinden?

De huiskamer valt of staat met een goede gastheer of vrouw door wie je echt ontvangen
en gezien wordt. Iemand die hartelijk is, die oog voor je heeft, bij wie je je welkom voelt.
Iemand moet dit werk echt serieus nemen, verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap
hebben. Je moet betrouwbaar zijn. Niet vrijblijvend. vragen of onenigheid over of deze
persoon betaald zou moeten krijgen, gezien het belang van dit werk.

Als je wilt dat mensen zich thuisvoelen is het goed om bewoners te betrekken bij de
invulling van de ruimte, dit geeft persoonlijk accent aan de ruimte.
Kan bijvoorbeeld door mensen te betrekken bij de inrichting (maar het moet niet te bont
worden) kunstwerken van kunstenaars uit de buurt ophangen, of juist werk van kinderen
presenteren. Als iedereen mee mag meedenken maar iemand moet
eindverantwoordelijkheid houden, en algemene belangen in de gaten houden: ruimte moet
functioneel zijn en er moeten keuzes gemaakt worden.

Hoe maak je een huiskamer toegankelijk voor verschillende doelgroepen?
Rand programmering en activiteiten moeten verschillende doelgroepen bedienen,
daardoor raken verschillende groepen bekend en gehecht met het buurthuis. Zo kunnen zij
ook de huiskamer vinden voor vrije inloop, kennen meer mensen elkaar en ontmoeten
elkaar. Een professionele organisatie zoals DOCK zorgt er wel voor dat meer diverse en
kwetsbare groepen het buurthuis blijven vinden.


