EEN ONTMOETINGSHUIS IN DE VOGELBUURT
1. Wat is het idee?
Het idee is om een ontmoetingsplek te maken voor de Vogelbuurt en is bedoeld voor
alle bewoners, van álle leeftijden, die behoefte hebben aan een praatje, of mee willen
doen aan een aansprekende activiteit.
Op deze manier kan de buurt zélf werken aan onderlinge samenhang en een sterke
sociale structuur verwezenlijken. De eenzaamheid wordt teruggedrongen en de
zelfstandigheid van ouderen, gehandicapten en zieken wordt bevorderd. Personen met
verschillende culturele achtergronden komen makkelijker met elkaar in contact. De
sociale interactie en het veiligheidsgevoel zullen toenemen.
2. Voor wie is het?
Het ontmoetingshuis is bedoeld voor álle denkbare doelgroepen van de bewoners van
de Vogelbuurt. Ook kan het gebruikt worden door verschillende instanties (denk aan
jeugd- en jongerenwerk, welzijn, taalhuis, wijkagent) die daardoor dicht bij de
inwoners van de wijk komen te staan.
Ook geïnteresseerden uit de naastgelegen wijken (Parc Rodenrijs, Bloemenbuurt) zijn
gezien de beoogde locatie, de Anthuriumsingel, van harte welkom. Die locatie is in de
bewoners-enquête Vogelbuurt veelvuldig genoemd.
Draagvlakonderzoek
De werkgroep heeft middels een enquête een draagvlakonderzoek gedaan, en heeft de
resultaten hiervan met de gemeente gedeeld. De respons vanuit de buurt was zeer
positief: van de 504 verspreide formulieren zijn er 101 ingevuld retour gekomen.
Zestig procent was zeer positief, dertig procent was gematigd positief en 10 procent
heeft aangegeven niet zo’n behoefte aan een ontmoetingshuis te hebben. Naast onze
werkgroep hebben zich al twintig vrijwilligers via de enquête aangemeld.
De werkgroep zal een vergelijkbare draagvlak-enquête houden in Parc Rodenrijs en in
de Bloemenbuurt, teneinde te onderzoeken of er ook daar voldoende draagvlak is voor
deelname aan dit project. Deze enquête wordt na honoreren van dit initiatief ingezet.
3. Duurzame Vogelbuurt
Onze eerste voorkeur gaat, mede door de vele positieve reacties van de bewoners in de
enquête, uit naar een bestaande locatie, en wel naar het gebouw aan de
Anthuriumsingel. Een bestaande locatie is duurzamer dan een nieuw gebouw, en het
groen in de buurt blijft dan onaangetast. Bekend is dat het gebouwtje nu gedeeltelijk
leeg staat en de gemeente eigenlijk van plan is het te verkopen. De verkoop verloopt
echter stroef en kan nog wel even duren of zelfs afketsen (info gemeente). Vandaar dat
we als initiatiefgroep toch hierop inzetten. Zeker als het Ontmoetingshuis vanuit de
bewoners vanuit drie wijken wordt ingezet, zijn wij van mening dat hiermee een
duurzame inzet wordt gepleegd en voorziet in een behoefte. Mocht het gebouw aan de
Anthuriumsingel niet meer beschikbaar zijn, dan zijn er nog alternatieven waar we

mogelijk terecht kunnen. We hebben o.a. contact gehad met het kerkgebouw PIUS.
Daarnaast kan gedacht worden aan de scholen of sporthal Anjerdreef.
Ook qua inrichting streven we naar hergebruik van materialen en goederen.
Met een ontmoetingshuis zal de sociale cohesie en duurzaamheid binnen de buurt/wijk
toenemen.
4. Hoe ziet het plan eruit?
De werkgroep denkt aan een ontmoetingsplek vóór en dóór de bewoners. Door
participatie zal betrokkenheid ontstaan en toenemen.
We willen starten met twee ochtenden, een middag en een avond. De twee ochtenden
zijn bedoeld als inloop gecombineerd met activiteit, de woensdagmiddag bieden we
een kinderprogramma en een avond met een programma voor en mét jongeren.
Uitbreiding van dit aanbod is op basis van behoefte mogelijk.
Programmering van de activiteiten stemmen we af met de bewoners, maar ook met
vertegenwoordigers van Stichting Welzijn Lansingerland, Jeugd- en Jongerenwerk,
met de wijkagent, de belendende kinderopvangorganisatie en met andere relevante
organisaties.
Voor de activiteiten denken wij aan een workshop, gespreksgroep, cursus, maaltijd,
tweedehands boekenmarkt, spelletje, filmavond, muziekavond, of iets anders wat de
bewoners zelf kunnen bedenken of organiseren. Daarnaast kunnen tal van praktische
zaken worden geregeld, zoals het uitlenen van spullen, het aanbieden van diensten, een
buurtprikbord of het houden van informatieavonden op velerlei gebied.
5. Wie doet wat?
Het gehele project zal vormgegeven worden door bewoners die dit op vrijwillige basis
doen. Ruim twintig bewoners vanuit de Vogelbuurt hebben zich hiervoor al
aangemeld. Als ook de andere wijken meedoen, verwachten we dat ook daar nog wel
meer vrijwilligers vandaan komen. Zo mogelijk kunnen de vrijwilligers worden
aangevuld met stagiaires van relevante opleidingen.
6. Hoeveel geld kost het?
We willen starten met een pilot voor vier dagdelen per week, voor drie jaar, te
beginnen in oktober 2018. De rioleringswerkzaamheden binnen de Vogelbuurt zijn na
die periode ook weer beëindigd. In die periode zullen de te maken kosten betaald
worden uit de Vogelbuurtpot van de gemeente. Als de activiteiten eenmaal draaien, zal
van deelnemers een kleine vergoeding gevraagd worden om de activiteitenkosten te
dekken. En ná de pilotfase willen we als stichting of vereniging verder, en hopen dan
(locale) inkomsten te genereren.
Begroting voor de periode oktober 2018 - oktober 2021.
 Maandelijkse kosten (huurkosten), en die bedragen voor vier dagdelen ongeveer
€ 1000,00
 Eenmalige kosten zoals opstartkosten (voorraadinkoop, werkbezoek, training):
€ 500,00





Eenmalige kosten zoals inrichtingskosten (die we duurzaam, dus zoveel mogelijk
met tweedehands goederen willen realiseren) en EHBO-voorzieningen:
€ 1500,00
Kosten VGB’s voor vrijwillige begeleiders: € 350,00
Post onvoorzien (extra dagdelen huur zoals met kerst, of prijsverhogingen, of extra
VGB’s): € 1650,00

Voor een periode van drie jaar begroten we derhalve: € 40.000,00. Voor deze kosten
willen we aanspraak maken op de Vogelbuurtpot van de gemeente Lansingerland.

7. Onderteken het plan
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