Maatschappelijk Plein Hoevelaken
Is een Maatschappelijk Plein in Hoevelaken haalbaar?

Colofon
Deze visie op een Maatschappelijk Plein in Hoevelaken is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland.
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Samenvatting

Verschillende onderwerpen komen aan de orde:
• De meerwaarde van een Maatschappelijk Plein voor
Hoevelaken.
• De fysieke, ruimtelijke kaders.
• De organisatiestructuur.
• De manier van samenwerken.
• Beheer en exploitatie.

Een gebouw waar iedereen zich welkom voelt. Dat is
de wens van zowel Basisschool De Hoeve, Bibliotheek
Nijkerk als Vereniging Dorpshuis Hoevelaken. De huidige
gebouwen waarin de drie partijen gevestigd zijn, zijn aan
vernieuwing toe. Ze hebben de wens om gezamenlijk
een “Maatschappelijk Plein” op het manifestatieterrein
in het centrum van Hoevelaken te realiseren. Maar is
een Maatschappelijk Plein wel haalbaar in Hoevelaken?
Om die vraag te kunnen beantwoorden is er in de
eerste helft van 2017 een quickscan uitgevoerd. In deze
relatief korte periode is er sprake geweest van een
intensieve samenwerking tussen de drie partijen en de
gemeente.

Parallel hieraan is binnen de Dialooggroep Economie
en bedrijven van “Samen aan zet” een initiatief gestart
voor de ontwikkeling van een visie voor het centrum
van Hoevelaken. Daarmee versterken deze initiatieven
elkaar. Er moet echter snel helderheid komen over de
haalbaarheid, omdat de school nu voor belangrijke
beslissingen staat.

Proces
Met alle betrokken partijen vinden er zo'n tien
bijeenkomsten onder begeleiding van Spectrum en
Archia plaats. Ook zijn er bilaterale overleggen met
afzonderlijke stakeholders gevoerd om de haalbaarheid
in beeld te krijgen. Het is een intensief proces waar
normaal 1 tot 2 jaar mee gemoeid is.

4

Uitkomst
In de quickscan is door alle partijen gekeken naar de
meerwaarde van een samenwerking. Alle betrokken
partijen zijn ervan overtuigd dat een samenwerking
in een nieuw gebouw enorm positief is voor de
dorpsgemeenschap Hoevelaken. Het gebouw is er echt
voor iedereen; jong en oud voelt zich hier thuis. Door
de centrale ligging en de veelheid aan activiteiten is het
aantrekkelijk binnen te stappen. Zoveel mogelijk ruimtes
zijn geschikt voor meervoudig gebruik. Daarnaast zijn
de partijen ervan overtuigd dat de samenwerking meer
op zal leveren dan een eenvoudige som der delen
zou suggereren. Door kennismaking, kennisdeling en
kruisbestuiving zal het maatschappelijk leven als geheel
onevenredig krachtig worden gestimuleerd.

Volgende stap
Het Maatschappelijk Plein is bedoeld voor de inwoners
van Hoevelaken. De drie partijen willen dan ook zoveel
mogelijk inwoners betrekken bij deze visie voor het
Maatschappelijk Plein en de uitwerking ervan. Er komen
verschillende momenten waarop inwoners kennis
kunnen nemen van deze visie en in gesprek kunnen gaan
over hun behoeften en inzichten. De drie partijen willen
graag samen met inwoners werken aan dit prachtige
project.
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1.

Inleiding

De gebouwen waar basisschool De Hoeve, Dorpshuis
De Stuw en Bibliotheek Hoevelaken in zijn gevestigd zijn
aan vernieuwing toe. De drie partijen zien kansen om
een “Maatschappelijk Plein” op het manifestatieterrein
in het centrum van Hoevelaken te realiseren. Maar
voelt iedereen zich daar wel thuis? En wat betekent
dit voor ieders eigen identiteit? En gaat het financieel
wel lukken? In opdracht van de drie initiatiefnemers,
het programma SteengoedBenutten van de Provincie
Gelderland en Gemeente Nijkerk is een quickscan
uitgevoerd om antwoord te krijgen op de vraag of
een Maatschappelijk Plein haalbaar is. Op basis van
de resultaten wordt inzichtelijk of de wens om samen
te werken en gezamenlijk te huisvesten in een nieuw

hebben gezamenlijk potentiële opbrengsten
benoemd. De toekomstige herontwikkelingswaarde
van gronden van de vrijkomende locaties, voor zover
nu in te schatten, zijn opgenomen in de kosten en
baten analyse. Samen met de gemeente Nijkerk is
een financieel voorstel uitgewerkt passend bij de
investeringsopgave. Een exploitatiebegroting met
daarin opgenomen de huisvestingslasten is opgesteld
en opdrachtgevers hebben elk voor hun deel de
opbrengsten (huurinkomsten en afdracht exploitatie)
inzichtelijk gemaakt. Tevens zijn daarbij de verschillende
samenwerkingsmodellen besproken en is een eerste
voorkeursmodel benoemd.
Op basis van de quickscan resultaten zal door

gebouw een haalbare ambitie is. Dit onderzoek is
ondersteund door de Leefbaarheidsalliantie van de
Provincie Gelderland.

opdrachtgevers een besluit genomen worden of een
toekomstige samenwerking wenselijk is. Bij akkoord van
alle partijen kan een vervolgtraject opgestart worden
waarbij het samenwerkingsmodel, het exploitatiemodel
en het ontwerp voor de nieuwbouw nader uitgewerkt
worden. Daarbij zal het initiatief ingebracht worden
in de visieontwikkeling bij de Dialooggroep Economie
en bedrijfsomgeving. Dit is een initiatief vanuit ‘Samen
aan zet’. De gemeente Nijkerk vindt het belangrijk
dat inwoners, bedrijven en vertegenwoordigers
van maatschappelijke organisaties zelf mee kunnen
praten over de toekomst van Nijkerk, Hoevelaken
en Nijkerkerveen. Daarvoor is de Dialoog ‘Samen
aan Zet’ in het leven geroepen. De Dialooggroep
Economie en bedrijfsomgeving buigt zich over de
revitalisering van het dorpscentrum Hoevelaken. De
opdrachtgevers willen aan dit initiatief bijdragen door
diverse maatschappelijke functies in het centrum van
Hoevelaken te bundelen in één gebouw.

Tijdens deze quickscan is door de verschillende
partijen een gezamenlijke visie ontwikkeld voor het
Maatschappelijk Plein. Het benodigde ruimtelijke
programma van de drie partijen en van de
medegebruikers/huurders is aangeleverd. De synergie
die gerealiseerd kan worden in de samenwerking,
mede door gemeenschappelijk gebruik van ruimten en
voorzieningen, is verkend. Het ruimtelijke programma
is door Bureau Bos (architecten, ingenieurs en
adviseurs) en Vera Vizee (architect) vertaald naar
een zogenaamd structuurontwerp en/of volume- en
vlekkenplan. De gemeente heeft hierbij geadviseerd in
de stedenbouwkundige kaders voor de locatie.
Een kosten en baten analyse voor de investering van het
nieuwbouw programma is berekend en opdrachtgevers
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2.

Aanleiding

Dorpshuis De Stuw, eigendom van Vereniging Dorpshuis
Hoevelaken, is in een verouderd pand gehuisvest en
kent hoge exploitatielasten. Men is daarom al geruime
tijd bezig met een ontwikkelingsproject “Van Dorpshuis
naar Huis van het Dorp”. De vereniging heeft als
voornaamste doel om sociaal-culturele, creatieve en
educatieve activiteiten te faciliteren voor en door
bewoners van Hoevelaken en de naaste omgeving,
tegen daarbij passende gereduceerde tarieven.

verantwoordelijke burgers. Het huidige gebouw is te
krap en is dringend aan renovatie toe. Tevens is het
wenselijk om ruimte te creëren voor de kinderopvang
die deel uitmaakt van het IKC.
De bovenstaande partijen hebben elkaar gevonden
in de wens samen te werken en zich gezamenlijk
te vestigen. Een nieuw gebouw met daarbinnen
maatschappelijke activiteiten welke ten dienste staan
van de gemeenschap in Hoevelaken, in het centrum, ten
noorden van de Kantemarsweg: het “Maatschappelijk
Plein”. Dit nieuwbouw initiatief biedt de school, het
dorpshuis, de bibliotheek en andere maatschappelijke
partijen een passende, toekomstbestendige huisvesting
en geeft de mogelijkheid allerlei synergievoordelen te
behalen.

Bibliotheek Hoevelaken wil graag naar een centrale
locatie in het centrum verhuizen. Het huidige pand is
verouderd en staat op een plek die minder aantrekkelijk
is gesitueerd.
Basisschool De Hoeve ontwikkelt zich naar een Integraal
Kind Centrum (IKC); een werkplaats waar kinderen
van 0-13 jaar zich kunnen ontwikkelen tot kritische en
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3.

Maatschappelijk Plein:
hoe ziet onze wens eruit?

De partijen denken aan een uitnodigend
multifunctioneel gebouw waarin diverse
maatschappelijke organisaties samenwerken, elkaar
aanvullen en onderling versterken en inspireren. Het
gebouw biedt jongere en oudere Hoevelakers de
ruimte om elkaar te ontmoeten, te leren en samen
activiteiten te ondernemen. Tevens biedt het toegang
tot maatschappelijke informatie en dienstverlening.

Door de positionering van het Maatschappelijk
Plein in het centrum wordt tevens een bijdrage
geleverd aan een levendig dorpshart van Hoevelaken.
De ontwikkeling draagt bij aan een duurzaam en
toekomstgericht dorpscentrum. Het genereert een
sterkere interactie tussen alledaagse dorpse activiteiten,
versterkt de verbinding tussen dorpsbewoners
en draagt bij aan een sterkere identiteit van het
dorpscentrum Hoevelaken. De beschikbaarheid van een
centrale plek in het dorp, vrij toegankelijk en dagelijks
geopend, is ook van grote waarde voor de ouderen van
Hoevelaken. Het Maatschappelijk Plein wil er juist ook
voor hen zijn, hun eventuele vereenzaming voorkomen
of wegnemen.

De focus van de noordzijde van het gebouw ligt primair
op de pedagogische functie (IKC), en de zuidzijde
van het gebouw richt zich vooral op sociaal-culturele,
creatieve en educatieve activiteiten. Waar mogelijk
overlappen deze focussen elkaar en vullen deze
elkaar aan. Met name in het midden van het gebouw
komen deze twee accenten samen en vindt waar
mogelijk “kruisbestuiving” plaats. Zoveel mogelijk
gezamenlijk gebruik van ruimtes en voorzieningen,
waardoor synergie kan worden bereikt in een dag- en
avondvullende programmering, maakt een optimale
bezetting mogelijk, waardoor een gezonde exploitatie
bij de start en in de toekomst geborgd is.

De vrijkomende locaties bieden de mogelijkheden om
met de sloop van de verouderde gebouwen nieuwe
woningen te realiseren die passen bij de wensen van
de bevolking. Hiermee kunnen er binnen de grenzen
van het dorp nieuwe woningen toegevoegd worden
die voldoen aan de huidige duurzaamheidseisen.
Voor locatie De Stuw wordt dit in het kader van de
centrumvisie verder uitgewerkt. Bij elke locatie ontstaan
er zo mogelijkheden om de kwaliteit van de directe
leefomgeving te verbeteren.

Binnen het gebouw vinden uiteenlopende activiteiten
plaats, die onder meer worden aangeboden door
lokale verenigingen, de bibliotheek, IKC De Hoeve,
de gemeente Nijkerk, creatieve en educatieve cursus
aanbieders en andere geïnteresseerden. De activiteiten
vinden gedurende het hele jaar plaats.
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4.

Quickscan naar haalbaarheid
van een Maatschappelijk Plein

Om te kunnen bepalen of een Maatschappelijk Plein wel
haalbaar is, is een quickscan uitgevoerd. De quickscan
richt zich op vijf categorieën: (meer)waarde, fysieke
elementen, organisatie, samenwerken en financiën. Voor
elke categorie zijn verschillende vragen onderzocht en
de antwoorden op deze vragen worden in dit hoofdstuk
weergegeven. Alle antwoorden samen geven een beeld
van de haalbaarheid van een Maatschappelijk Plein.

Waarom gezamenlijk een gemeenschap
opbouwen?
Om antwoord te kunnen geven op de vragen die onze
leef- en werkgemeenschap in deze tijd stelt, is het van
groot belang dat de initiatiefnemers intensief gaan
samenwerken met partijen die ook inhoud willen geven
aan een waardevolle gemeenschap. Een gemeenschap
waarin je kunt ontmoeten, vieren, delen, werken, spelen
en leren (zie bijlage 1).

4.1. (Meer)waarde
Er is gesproken over de (meer)waarde van een
Maatschappelijk Plein in Hoevelaken. Drie vragen zijn
uitgebreid bediscussieerd en komen terug in deze
paragraaf.

Hoe legitimeren we de investering in een
multifunctioneel gebouw?
Het gebouw, het Maatschappelijk Plein, is de fysieke
representatie van het centrale trefpunt in een
dorpsgemeenschap, wat van oudsher het dorpsplein
is. Het gebouw is van de gemeenschap, van alle
inwoners van het dorp Hoevelaken, jong en oud.
Alle gebruikers zijn deel van deze gemeenschap en
kunnen gebruik maken van ruimte in het gebouw.
Samen met elkaar is het uitgangspunt. Iedereen is
welkom. Sommige gebruikers zijn strak gebonden
aan tijdstippen en regelgeving (IKC en bibliotheek)
anderen zijn meer flexibel. Met alle belangen houden
we rekening, voor alle aanvragen zoeken we een
passende oplossing. In alle ruimten worden maatregelen
genomen voor multifunctioneel gebruik (kasten,
meubilair, etc.) zodat we optimaal flexibel zijn. Bij de
verhuur krijgen maatschappelijke activiteiten voorrang
op commerciële. Ruimten worden in tijdvakken
“toegewezen". Er is niet één eigenaarschap. Daardoor
past het reguliere onderwijsbeleid en de bijbehorende
financieringsstructuur niet op het gebouw.

Wat is de meerwaarde van het realiseren
van het Maatschappelijk Plein als leef- en
werkgemeenschap?
Naast de kracht van de leef- en werkgemeenschap
als geheel verbinden de verschillende organisaties
zich onderling met elkaar. Iedere dag elkaar zien en
ontmoeten nodigt uit tot samen werken, samen
delen en verbinden. Bij verbinden denken wij aan
het verbinden van mensen, maar ook van processen,
middelen, activiteiten en ideeën. Door het delen en
gebruiken van elkaars ruimten ontstaat beweging.
Nieuwe inzichten die leiden naar verandering,
ontwikkeling en zingeving.

Bijvoorbeeld:
• Voor alle mensen is het Maatschappelijk Plein
toegankelijk en laagdrempelig waardoor men kan
meedraaien in de wijk, de gemeente en de digitale
wereld.
• Het Maatschappelijk Plein dient ook als werkplaats
waar kennis- en talentontwikkeling centraal staat.
Hier kunnen programma’s met verschillende
inhouden worden ontworpen en aangeboden.
• Het Maatschappelijk Plein is ook een vindplaats
waar men kan studeren, een cursus, een training of
workshop kan volgen. Het is bovenal de plek waar
mensen samen komen en samen actief kunnen zijn.

Binnen elke gemeenschap zijn sterke en minder
sterke dragers. Bij het Maatschappelijk Plein zijn de
sterke dragers het IKC en de gemeente. Echter alle
gebruikers denken en dragen naar kunnen bij aan het
gebouw. We nemen gezamenlijk de maatschappelijke
verantwoordelijkheid om er een succes van te maken.
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Hoe ziet de buitenruimte eruit?
Bij een gebouw hoort ook de buitenruimte. De
voorzijde van het gebouw heeft voor de ruime ingang
een uitnodigend terras. In het voorjaar en de zomer
sieren grote plantenbakken het terras. Gebruikers van
de bibliotheek en van de gemeenschappelijke ruimtes
kunnen zowel binnen als buiten onder het genot van
een kop koffie of thee elkaar ontmoeten. Of de krant,
een boek of een tijdschrift lezen. Aan de zijkanten
van het gebouw scheidt een strook gras en struiken
de buitenruimte af van de parkeerplaatsen, waar alle
bezoekers gebruik van kunnen maken.
Aan de achterzijde (Noordkant) van het gebouw is het
IKC De Hoeve gesitueerd. Een groot terrein nodigt uit
tot spelen, ontdekken, onderzoeken en bewegen. Het
terrein is heel natuurlijk ingericht met boomstammen
om over te balanceren, een wilgentakken hut, veel
groen om je in te verstoppen, bomen, een grasveld en
speeltoestellen. Voor de jonge kinderen is de omgeving
zo ingericht dat het buitenspelen veilig is, binnen een
duidelijk afgezette ruimte. Het terrein loopt over in
de ‘groenstroken’ in de wijk, zodat de kinderen de
mogelijkheid hebben om veilig naar de voetbalkooi
te lopen of tijdens de gymles naar het naast gelegen
grasveld te gaan. Het terrein wordt zo veel mogelijk
natuurlijk afgebakend, zodat iedere dag door kinderen
en volwassenen gebruik kan worden gemaakt van het
terrein.
Op het terrein staan twee bergingen waar de kinderen
gedurende de dag diverse materialen kunnen halen en
brengen onder toezicht van medewerkers van het IKC.

4.2. Fysieke elementen
Verschillende fysieke elementen zijn de revue
gepasseerd, waarbij met name nagedacht is over hoe
het Maatschappelijk Plein eruit moet komen te zien.
Wat is een multifunctioneel gebouw?
Een multifunctioneel gebouw is een gebouw met
daarbinnen diverse ruimten waarin allerlei activiteiten
kunnen worden gedaan. Daarbij wordt bij de keuze van
inrichting rekening gehouden met de verschillende
gebruikers. We maken een open (lucht), transparant
(licht) en veilig (liefde) gebouw waarin iedereen zich
kan ontplooien, mag in- en ontspannen, zich kan laten
inspireren, een ander kan ontmoeten of gewoon
even lekker zitten en niets doen. Het gebouw is goed
toegankelijk, via meerdere ingangen. We houden bij de
inrichting rekening met de menselijke behoeften van
welbevinden. Naast de prettig aanvoelende sfeer willen
we ook planten, muziek en/of geur toevoegen aan de
ruimten die dat nodig hebben. We hopen dat bij het
betreden van het gebouw iedereen zich welkom voelt.
Waarom is het Maatschappelijk Plein gesitueerd in
het centrum?
Er is gekozen om het gebouw in het centrum plaatsen,
omdat de gebruikers van het gebouw ook het hart van
het centrum levendig houden. Na een bezoek aan de
bibliotheek of een ontmoeting in het Maatschappelijk
Plein is een loopje naar de winkels of de horeca snel
gemaakt. Het gemak waarmee bezoekers ook andere
activiteiten kunnen koppelen in het dagelijks handelen
maakt het mogelijk de bezoekers echt betrokken te
laten zijn bij het Maatschappelijk Plein. Het kost weinig
extra tijd om actief te zijn in de gemeenschap, om
vrijwilligerswerk te doen, je hobby uit te oefenen, je kind
naar het IKC te brengen of een boek te halen.
Als het Maatschappelijk Plein het levende hart wordt
zoals wij ons dat voorstellen, heeft het ook een
verbindende functie naar de ondernemers in het
centrum. Zij kunnen bijvoorbeeld vergaderingen
houden, activiteiten organiseren, of een dorpsfeest
vormgeven en daarbij gebruik maken van de ruimten
in het gebouw, zoals nu ook al ten dele gebeurt in De
Stuw. Door die verbinding te leggen, houden we het
centrum levendig, sprankelend en uitnodigend voor
heel Hoevelaken en omstreken.
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Aan welke eisen moet het gebouw voldoen?
Het gebouw wordt gekenmerkt door een zoveel
mogelijk open, doorlopende en drempelloze inrichting
en een goede toegankelijkheid, ook voor mindervaliden
en rolstoelgebruikers. Het volume van de nieuwbouw
is in twee lagen opgebouwd. Het biedt vanuit het
dorpscentrum een aantrekkelijke aanblik met een
voorgevel met veel glas en een (wellicht gedeeltelijk
overdekt) terras. Er worden diverse doorkijken in
het gebouw gerealiseerd naar het groene speel- en
ontdekterrein achter het gebouw.

en er zal een Kiss & Ride plek en een fietsenstalling
gereserveerd worden in de openbare ruimte.
Het gewenste huisvestingsprogramma voor het
nieuwbouwplan is door de verschillende partijen
aangeleverd. In het huisvestingsplan is uitgegaan van het
Dorpshuis De Stuw, het IKC De Hoeve, de bibliotheek
en aanvullende huurders. De bibliotheek zal efficiënter
in ruimtegebruik worden en gaat van circa 500 m2 naar
350 m2. De nieuwe leerlingenprognose van De Hoeve is
opgenomen in het programma en de school investeert
zelf in extra ruimte voor een tweetal peutergroepen,
waardoor de school in de transformatie naar een IKC
groeit.

In de centrale foyer bevinden zich de centrale receptie
met diverse loketfuncties, de horeca, een of meerdere
leestafels met zitjes en flexibele werkplekken. Vanuit
de smaakvol ingerichte foyer zijn alle sociaal-culturele
functies in het gebouw goed bereikbaar, waaronder
bibliotheek, grote zaal en gemeenschapsruimtes,
vergaderruimtes, creatieve ruimtes enz. De noordzijde
van het gebouw is primair in gebruik door het IKC en
heeft daarvoor eigen ingangen. De lokalen en andere
ruimtes van het IKC richten zich naar de wijk.

Vaste huurders die passen in het totaalconcept van
het Maatschappelijk Plein, komen deels mee uit De
Stuw en zijn deels al als huurder aanwezig binnen
De Hoeve. Vanuit De Stuw is in de programmering
rekening gehouden met het gemeenteloket, het
gebiedsteam en mogelijk een jongerencentrum. Vanuit
De Hoeve is in het programma rekening gehouden
met Expertisecentrum Uniek, de kinderopvang,
peutergroepen en diverse taal- en muzieklessen. In
een vervolgfase zullen partijen betrokken worden in
de uitwerking van het plan. Daarnaast zal er contact
gezocht worden met nieuwe potentiele culturele en
maatschappelijke huurders en/of gebruikers passende
bij de doelstelling van de organisaties.

In de foyer wordt informatie aangeboden wat er in het
gebouw en elders in het dorp te doen is en er is ruimte
voor bijvoorbeeld een expositie van lokale kunstenaars,
kinderen, auteurs, fotografen, schilders, enz.
De centrale foyer kan ten dele flexibel worden
opgedeeld in kleinere, parallel te gebruiken ruimtes en
biedt samen met de gemeenschapsruimte gelegenheid
voor activiteiten, toneelvoorstellingen, presentaties,
lezingen, dansavonden, recepties, feesten, filmcafé,
kaartavonden, enz. In of nabij de foyer is een lift
waarmee de bovenverdieping goed bereikbaar is voor
minder mobiele bezoekers. Deze lift is tevens bruikbaar
als goederenlift.
In de grote zaal is een podium met bijbehorende
technische voorzieningen en toegang tot een ruimte die
voor verkleden gebruikt kan worden.
Verder zijn er in het gebouw kleinere ruimtes
beschikbaar voor vergaderingen, workshops,
cursussen. Deze activiteiten kunnen plaatsvinden in
klaslokalen en/of de centrale foyer. Voor activiteiten
die specifieke eisen stellen aan ruimte en faciliteiten
zijn separate, kleinere ruimtes beschikbaar, die ook
gemeenschappelijk gebruikt worden.
De huidige Kantemarsweg en parkeerplaatsen worden
verlegd. Er vervallen geen parkeerplaatsen. In een
vervolgstudie zal een parkeerbalans uitgewerkt worden

In deze quickscan fase is nog sprake van een
structuurschets zodat het volume bepaald kan worden
en er inzicht ontstaat in de gebruiksmogelijkheden. Uit
deze schets is gebleken dat het programma binnen de
ruimtelijke kaders past. De kaders zijn aangedragen
door de afdeling stedenbouw van de gemeente. Eerder
is gekeken of een gymzaal ingevoegd kon worden.
Echter dit heeft vooralsnog niet de voorkeur door het
grote anonieme ruimtebeslag.
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Dit alles resulteert in de volgende structuurschets:
Het Maatschappelijk Plein in het centrum van Hoevelaken

De structuurschets is door Bureau Bos ontworpen
NB Dit is slechts een schets van een mogelijke nieuwe situatie en nadrukkelijk nog geen vaststaand ontwerp.
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4.3. Organisatie
Door samen te werken en leven in een Maatschappelijk Plein, moet er ook nagedacht worden over hoe de
verschillende partijen zich tot elkaar verhouden: hoe organiseren de partijen zich? In deze paragraaf zijn vier vragen
uitgewerkt.
nieuwe structuren en ordeningen zijn mogelijk? Hoe
kunnen we anders samenwerken? Wie kan welk werk
doen? Hoe organiseer je dat zo eenvoudig mogelijk?
De organisatie die wij voor ogen hebben, is een
samenwerkingsverband van mensen die voortdurend
zoeken naar de handigste manier om inspanningen op
elkaar af te stemmen en naar slimmere manieren om
doelen te bereiken, gebruikmakend van alle aanwezige
talenten.

Hoe gaan we samen leven en werken?
In onze samenwerking staan drie ontwikkelingen
centraal namelijk: het Maatschappelijk Plein als leef- en
werkgemeenschap, de ontwikkeling naar een integrale
pedagogische voorziening en de ontwikkeling van een
multifunctioneel gebouw. Dit zijn ontwikkelingen die
meerdere jaren duren en die altijd in beweging blijven
door de aard van de onderwerpen. Dat betekent dat bij
de uitvoering van dit plan steeds opnieuw moet worden
gekeken naar de realiteit op dat moment, om zodoende
het juiste te doen voor de gemeenschap.

Bibliotheek Hoevelaken, Vereniging Dorpshuis
Hoevelaken en IKC De Hoeve willen samen gaan
wonen om die gewenste gemeenschap te realiseren.
Iedere organisatie behoudt zijn eigen bestuur. Bij de
bibliotheek en het IKC is tevens een directie aanwezig.
De (vrijwillige) medewerkers hebben hun eigen
taken en verantwoordelijkheden die zijn vastgelegd.
Om de doelstellingen van de integrale organisatie te
waarborgen is het van belang dat er in werkgroepen
of teams gewerkt wordt die samengesteld zijn uit
medewerkers van alle organisaties. De verschillende
teams krijgen autonomie en vormen een lerende
organisatie. Een apart team kan zorgdragen voor de
onderlinge afstemming. We willen ‘kruisbestuiving’, het
gebruik maken van elkaars medewerkers en vrijwilligers,
aanmoedigen. Door van en met elkaar te leren en
bij elkaar in de keuken te kijken kunnen er nieuwe
samenwerkingsvormen ontstaan die bijdragen aan de
doelstellingen van de integrale organisatie. Daarbij gaan
we uit van het werken in een professionele cultuur (zie
figuur 1).

Een leef- en werkgemeenschap opbouwen is een
continu proces dat zich steeds weer herhaalt en
vernieuwt. Dat vraagt visie, leiderschap en durf. Doordat
we dit samen doen, open, eerlijk en met een goed
humeur, zal het proces van samen leren en leven onze
gemeenschap verrijken.
Er is niet één manier waarop een gemeenschap
goed kan worden ingericht. Vele goede voorbeelden
van gemeenschappen zijn ons voorgegaan. Je zou
kunnen denken: ‘kopieer een goed voorbeeld en je
bent er!’. Helaas werkt het leven niet zo. Daar waar
mensen samenleven en samenwerken moet een eigen
gemeenschap worden gecreëerd. Alleen dan is de
gemeenschap betekenisvol en waarachtig. Alleen dan
ontstaat er verbinding en ontwikkeling.
Welke lerende organisatie willen wij zijn?
Bij het inrichten van een lerende organisatie gaat het
om structureren, ordenen en dingen herhaalbaar
en voorspelbaar maken, maar ook om structuren te
doorbreken en onzekerheden en inefficiëntie toe te
laten. Als je met nieuwe partners wilt leven en werken,
dan gaat het om het (her)ontdekken van mogelijkheden
waar je eerder niet aan hebt gedacht of naar hebt
gehandeld. In feite gaat het bij het samenvoegen van
verschillende organisaties om desorganiseren. Welke
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Figuur 1 Ambtelijk-politieke cultuur versus professionele cultuur (bron: Jenaplan, school waar je leert
samenleven, Freek Velthausz en Hubert Winters)

Hoe gaan we om met het multifunctioneel
inzetten van het gebouw en de ruimten?
We spreken niet meer van ‘dit is van mij’, maar ‘dit is
van ons’. De gemeenschap deelt een gebouw en heeft
in gezamenlijkheid de ruimten. Waarbij we in overleg
gebruik maken van en respectvol omgaan met ons
gezamenlijke kapitaal.
De verhuur van ruimten wordt in de opstartfase
besproken in een team dat bestaat uit een
vertegenwoordiging uit de drie organisaties. Inkomsten
uit de verhuur worden geïnd door het IKC.
In een programma met tijdschema wordt vastgelegd
wie op welk moment gebruik maakt van welke ruimte.
Dubbele bezetting voorkomen wij door zoveel mogelijk
het gebruik van de ruimten te visualiseren en vast te
leggen in een jaarplanning. Onderling kan op basis van
billijkheid elkaar tegemoet gekomen worden. Mocht er
steeds worden afgeweken van de jaarplanning ten koste
van een andere partij, dan kan dit onderling worden
verrekend.

Hoe ziet het programma eruit?
In het gebouw bevindt zich de bibliotheek, IKC de
Hoeve en vinden maatschappelijke activiteiten plaats.
De openingstijden zijn van zeven uur ’s morgens
tot ca. elf uur ’s avonds. Gedurende de dag wordt
beschikbare ruimte verhuurd aan kinderopvang,
het expertisecentrum, jeugdcentrum etc., kortom
organisaties die een bijdrage willen leveren aan de
ontwikkeling van het kind. Daarnaast vindt verhuur
plaats aan het gemeenteloket, het gebiedsteam, lokale
verenigingen etc.: organisaties die iets toevoegen aan de
lokale gemeenschap.

In de avond ligt het accent vooral op maatschappelijke
activiteiten en voor zover ruimte beschikbaar is
op commerciële verhuur aan bedrijven en andere
organisaties. Deze commerciële verhuur draagt bij
aan het beheer en het onderhoud en een sluitende
exploitatie. Vanzelfsprekend zijn de partners elk
medeverantwoordelijk voor het realiseren van
bovenstaande zaken.
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4.4. Samenwerken
Ook het onderwerp samenwerken komt uitvoerig aan de orde. De onderlinge samenwerking, maar ook de
samenwerking met derden.
Welke voorwaarden worden er door ons gesteld voordat het gebouw gerealiseerd kan worden?
Iedere organisatie die deelneemt aan dit initiatief wil erop vooruitgaan. We zien het samen leven en werken dan ook
als een kans om de doelen van iedere organisatie nog beter te kunnen realiseren. Voor de een is dat het waarborgen
van maatschappelijke initiatieven
en activiteiten, voor de ander ruime
openingstijden of bijvoorbeeld meer
ontwikkelingskansen voor kinderen.
Natuurlijk is het ondoenlijk om alle
wensen te vervullen. Er zullen ook
compromissen moeten worden
gesloten. Juist in het sluiten van die
compromissen zit de kracht van het
samen leven en samen werken. Het
zal niet altijd makkelijk zijn, maar door
ervaren, overleggen en onderzoeken,
ontstaat een gemeenschap die zich
kan verantwoorden en die draagkracht
geniet.

Welk samenwerkingsmodel?
De partijen hebben de eerste ideeën uitgewisseld
over een mogelijke toekomstige juridische
samenwerkingsstructuur. Het gebouw staat ten dienste
van de gemeenschap, waarbij het IKC en de gemeente
verantwoordelijk zijn voor een sluitende exploitatie
voor dat deel dat hun ‘economisch en/of juridisch
eigendom’ is. Door de stuurgroep wordt voorafgaand
aan de bouw vastgelegd welk deel van het gebouw
‘eigendom’ is, zodat het voor alle eigenaren duidelijk is
welke exploitatie- en onderhoudskosten opgebracht
moeten worden. Gezamenlijke ruimten zoals de centrale
foyer, koffiecorner, zalen, atelier, jeugdruimte enz.
worden toegekend aan één eigenaar. We onderzoeken
de mogelijkheden om onze verantwoordelijkheden op
de juiste manier vast te leggen. Een VVE-constructie
(Vereniging Van Eigenaren) is een juridisch kader waarin
dat kan worden vastgelegd. Het is in het belang van de
gemeenschap dat deze afspraken helder en eenduidig
worden geformuleerd. We laten ons daarin bijstaan
door een specialist op dit terrein.

Hoe werken we samen met de gemeente?
Om de gemeenschap te faciliteren is samenwerking
met de gemeente van groot belang. De organisaties
zijn niet alleen afhankelijk van de gemeente als het
gaat om bijvoorbeeld huisvesting, maar de gemeente
maakt deel uit van de gemeenschap. Immers, bij de
gemeente werken mensen die ook in Hoevelaken
wonen en deel uit maken van onze gemeenschap. En
de gemeente is verantwoordelijk voor allerlei zaken
die in de gemeenschap vorm krijgen en/of worden
uitgewerkt. Vanuit de gemeente worden dan ook kaders
aangegeven voor het realiseren van het gebouw. Tevens
zal er een beroep worden gedaan op de gemeente om
het gebouw te financieren. De verantwoordelijkheid
voor de exploitatie en de beheersfunctie van het
gebouw wordt door het IKC gedragen, zodat deze taken
niet bij de gemeente komen te liggen.
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4.5. Financiën
Een Maatschappelijk Plein brengt ook een kostenplaatje met zich mee. De partijen hebben verkend hoe het
Maatschappelijk Plein financieel gerealiseerd kan worden.

Wie gaat het gebouw financieren?
De financiering van het gebouw wordt gedaan door
de gemeente. De drie organisaties investeren in de
inrichting van het gebouw. De organisaties maken
nu gebruik van gebouwen die op grond staan, die
eigendom is van de gemeente. De vrijkomende locaties
bieden de mogelijkheden om met de sloop van de
verouderde gebouwen nieuwe woningen te realiseren
die passen bij de wensen van de bevolking. Hiermee
kunnen er binnen de grenzen van het dorp nieuwe
woningen toegevoegd worden die voldoen aan de
huidige duurzaamheidseisen. Herbestemming van de
locatie van De Stuw maakt nadrukkelijik onderdeel uit
van de nog op te stellen centrumvisie voor Hoevelaken.

Is de begroting sluitend?

Op basis van ervaringscijfers is door Bureau Bos
een concept investeringsbegroting en een concept
exploitatiebegroting gemaakt. Op basis hiervan
verwachten we dat een sluitende exploitatie haalbaar is.

Hoe ziet de exploitatie van het Maatschappelijk
Plein eruit?

Op basis van de bestaande huren inclusief servicekosten
en btw is een concept verhuurstaat opgesteld. In een
volgende fase zal een nader uitgewerkte verhuurstaat
opgesteld worden gebaseerd op commerciële en
maatschappelijke huren. Op basis van de uitgewerkte

Hoe is de investeringsbegroting opgebouwd?

beoogde programmering kan een totale huursom per

Voor de investeringsbegroting voor de nieuwbouw

jaar bepaald worden.

zijn op verzoek van de gemeente Nijkerk de kader
stellende onderwijs investeringscijfers gehanteerd.
Deze normbedragen zijn zeer scherp en de vraag is of
deze realistisch zijn binnen de huidige vastgoedmarkt.
Er zijn in de investeringsbegroting geen maatregelen
voor extra duurzaamheidsinvesteringen opgenomen of
investeringen ten behoeve van dubbelgebruik in ruimtes
(schuifwanden, enz.). Daarbij worden de speeltoestellen
van de huidige school meegenomen naar de
nieuwbouw. Het IKC, het dorpshuis en de bibliotheek
zullen zelf zorg dragen voor de inrichtingskosten.
De verhuiskosten voor de school worden door de
gemeente vergoed. Het dorpshuis en de bibliotheek
betalen zelf de verhuiskosten.
Wel zijn in de raming opgenomen de kosten voor
de herinrichting van het terrein, waarbij de huidige
Kantemarsweg en de parkeerplaatsen verlegd worden.
Voor het verleggen van de parkeerplaatsen is uitgegaan
van hergebruik van het bestaande bestratingsmateriaal.
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5.

Hoe nu verder?

In de quickscan is door alle partijen gekeken naar de
meerwaarde van een samenwerking. Alle betrokken
partijen zijn er in de loop van het proces van overtuigd
geraakt dat een samenwerking in een nieuw gebouw
enorm positief zou zijn voor de dorpsgemeenschap
Hoevelaken. De vele activiteiten die in het dorp
ontplooid worden ontsnappen vaak aan de aandacht
van een groot deel van de inwoners. In een centrale
locatie zullen die activiteiten aan een groter publiek
kenbaar gemaakt kunnen worden (zelfs wanneer
deze ergens anders plaatsvinden). Daarnaast zijn de
partijen ervan overtuigd dat de samenwerking meer
op zal leveren dan een eenvoudige som der delen
zou suggereren. Door kennismaking, kennisdeling
en kruisbestuiving zal het maatschappelijk leven als
geheel onevenredig krachtig worden gestimuleerd.
Daarnaast is er een beeld ontstaan hoe het gebouw
eruit zou kunnen gaan zien. Zoveel mogelijk ruimtes zijn
geschikt voor meervoudig gebruik. De partijen beseffen
en onderschrijven dat samenwerken het delen van
verantwoordelijkheden is. Immers, een gezamenlijk doel
kan alleen in gezamenlijkheid bereikt worden; zonder
samenwerking blijft elk gedeeld doel een vergezicht.
De partijen voorzien een functie van beheerder en
activiteitencoördinator (programmamanager) om de
samenwerking in de praktijk te brengen en zichtbaar te
maken naar de gemeenschap. Andere aspecten van de
samenwerking en de gedeelde verantwoordelijkheden
zullen nog nader uitgewerkt moeten worden. We
hebben ook de meerwaarde van samen huisvesten
onderzocht door een gezamenlijke visie te ontwikkelen.
De investeringsbegroting is in lijn met de kaders van de
gemeente Nijkerk maar er moeten politiek – bestuurlijk
nog een aantal stappen gezet worden. De exploitatie is
naar verwachting op hoofdlijnen sluitend maar vraagt
nog nadere uitwerking.

Met de quickscan zijn veel vragen beantwoord.
De drie partijen zien kansen voor een intensievere
samenwerking, hebben beeld bij een nieuw gebouw en
zijn al een eind op weg met het financiële gedeelte dat
een Maatschappelijk Plein met zich meebrengt. Ook
zijn er nog een heel aantal aspecten die nog verdere
verdieping vereisen. In de rest van dit hoofdstuk komen
de vervolgstappen aan de orde.
Wat is de planning?
In september 2017 zal de visievorming voor het centrum
van Hoevelaken starten, waarvan het Maatschappelijk
Plein een onderdeel zal gaan vormen. De wens is
in het najaar van 2017 te starten met de verdere
planuitwerking waarbij de oplevering van het gebouw
beoogd wordt begin 2021. Risico’s in dit traject zijn de
mogelijke vertraging door de (politieke) besluitvorming
en/of bezwaren van omwonenden in de ruimtelijke
procedures. In de planning is rekening gehouden met
een mogelijke vertraging van 6 tot 9 maanden.
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Hoe creëren we draagvlak binnen de gemeente Nijkerk en het dorp Hoevelaken?
Natuurlijk is de grootste wens dat iedereen direct enthousiast is na het lezen van dit document en dat iedereen laat
weten achter dit prachtige project te staan!

Er is uiteraard begrip voor benodigde bedenktijd en het stellen van vragen door inwoners. De partijen
gaan als volgt te werk:
• De eerste stap die de organisaties nemen is het informeren van de achterban. Ieder bestuur informeert zijn eigen
achterban en geeft de mogelijkheid om vragen te stellen.
• Tijdens de LEA-vergadering (Lokaal Educatieve Agenda) worden schoolbesturen en besturen van
kinderopvangorganisaties op de hoogte gebracht van het initiatief. Ook zij kunnen vragen stellen.
• Via een brief worden de omwonenden geïnformeerd en uitgenodigd voor een bijeenkomst. Ook zij worden
in de gelegenheid gesteld hun vragen te stellen. Bij het informeren van de omwonenden zijn alle initiërende
organisaties aanwezig. De pers wordt uitgenodigd. Van de bijeenkomst wordt verslag gedaan.
• De pers (lokale kranten en op internet) wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het plan. Door te publiceren
in de kranten bereiken we nog meer burgers.
• Op de website van de organisaties wordt een korte enquête geplaatst, zodat het duidelijk is of het plan voldoende
draagvlak heeft in de gemeente, de buurt en de betrokken organisaties.
• We delen onze bevindingen met bewoners en betrokken partijen.
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Bijlage 1: Gemeenschap

Het woord ‘gemeenschap’ gaat helemaal terug tot het Indo-Europese mei, dat ‘verandering of ‘uitwisseling’ betekent.
Later werd mei samengevoegd met het woord kom, dat ‘met’ betekent. Zo ontstond het Indo-Europese kommein:
door allen gedeeld. Wij vinden dat het idee van ‘verandering of uitwisseling, gedeeld door allen’ dicht in de buurt komt
van het gemeenschapsgevoel in moderne organisaties. Het opbouwen van een gemeenschap is een kernstrategie om
lasten en baten van verandering en uitwisseling onder alle leden te delen.
(bron: Het vijfde discipline, praktijkboek. Peter Senge).

‘Met behulp van de groep komt het tot ontplooiing van het individuele persoonlijke leven, omdat alleen in en door de
gemeenschap de individualiteit tot persoonlijkheid kan worden en zich als zodanig kan bestendigen.’, Peter Petersen,
de grondlegger van het Jenaplanconcept.
(Bron: Jenaplan, Jenaplanonderwijs op weg naar de 21e eeuw, Kees Both).

Thich Nhat Hanh (boeddhistische monnik en mensenrechten activist) schrijft in zijn boek: ‘Burgerschap’ onder
andere het volgende: ‘In de Sangha (gemeenschap) zijn er mensen die veel anderen gelukkig kunnen maken. Er
zijn mensen die heel goed kunnen koken en er zijn mensen die heerlijk brood kunnen bakken. Er zijn mensen die
fantastisch voor de tuin kunnen zorgen en volwaardige biologische groenten verbouwen. Er zijn mensen die goed zijn
in het organiseren van festiviteiten, die dat op een heel creatieve manier kunnen doen. Er zijn ook mensen die deze
gaven niet bezitten, maar die heel gelukkig zijn als ze zitmeditatie of loopmeditatie doen. Hun geluk maakt andere
mensen ook gelukkig. Iedereen draagt zijn steentje bij. Je hoeft niet precies zo te zijn als anderen. Je levert je eigen
bijdrage zoals je bent. Je hoeft niet volmaakt gezond te zijn of een perfecte geest te hebben die vrij is van zorgen en
angsten. We kunnen ons individuele en ons collectieve bestaan zo inrichten dat we beter en vertrouwelijk met elkaar
omgaan. Nu is het moment om een Sangha op te bouwen om antwoord te kunnen geven op de werkelijke problemen
van onze tijd.’
Om de ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren moet er aandacht worden besteed aan de pedagogische
kwaliteit van de leefomgeving, zoals het overbrengen van sociale normen en waarden, het bevorderen van motivatie
op school en daarbuiten, het investeren in een veilige omgeving en ontmoetingsplekken, door oog te hebben voor de
eigen kracht van jongeren.
(bron: Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders, Jon Roozenbeek en Thom Roozenbeek).

Peter Petersen (grondlegger van het Jenaplanonderwijs) schenkt in zijn concept veel aandacht aan het leren
samenleven en ook aan veel verantwoordelijkheid geven aan kinderen. De kinderen moeten leren goed voor zichzelf
te zorgen en goed voor de groep te zorgen. De kinderen op de school van Petersen krijgen veel ruimte om mee te
beslissen wat en hoe ze leren. Ook betrekt hij de ouders bij de school.
(bron: Jenaplan, school waar je leert samenleven, Freek Velthausz en Hubert Winters).

Om antwoord te kunnen geven op de vragen die onze leef- en werkgemeenschap in deze tijd stelt, is het van groot
belang dat we intensief gaan samenwerken met partijen die inhoud willen geven aan een waardevolle gemeenschap.
Een gemeenschap waarin je kunt ontmoeten, vieren, delen, werken, spelen en leren.
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Bijlage 2: Voorwaarden van de organisaties
om te komen tot ’t Plein.
IKC de Hoeve:
1. Termijn

2. Herkenbaarheid

•

Realisatie van het plan binnen 3 jaar (vanaf januari

•

Bewaren eigen identiteit binnen het geheel

2018)

•

Voorzieningen binnen handbereik

Mocht het nieuwbouwplan niet doorgaan dan vindt

•

Minimaal drie ingangen voor het IKC

•

de renovatie van de Hoeve plaats in 2019.
3. Omgeving

4. Autonomie

•

Fietsenstalling (buiten het speelterrein) voor

•

Beheer van het gebouw door het IKC

minimaal 300 plaatsen

•

Regie over ruimten door het IKC, binnen de kaders

•

Rustige omgeving voor kinderen

•

Veilig halen en brengen

•

Veiligheid in het gebouw

van gezamenlijke afspraken
•

Gemeenschappelijke ruimte voor de viering met
hele gemeenschap; is deze groot genoeg en kunnen
we afspraken maken over het gebruik.

5. Geen concurrerende partijen

•

We willen met de partners samen leven en werken op basis van vertrouwen.

•

Sporthal, huisarts, samenwerkingspartijen, bibliotheek, zorg, maatschappelijk werk in een gebouw zien we als een
rijke leeromgeving voor de kinderen. We willen samenwerken, niet elkaars concurrent zijn. Partijen die niet in
staat zijn inclusief te denken, kunnen niet toetreden tot de gemeenschap.

•

Het gebouw is van de gemeenschap. We maken een gemeenschappelijke visie die door alle partners wordt
uitgedragen en geborgd.

6. Financiën

•

Als de samenwerking met andere partners ten koste gaat van onze eigen huuropbrengsten, dan kan dat de
vorming van een IKC in de weg zitten. De exploitatie moet door de verschillende organisaties gezamenlijk
gedragen worden.

•

In de financiering van de nieuwbouw kan het IKC bijdragen aan de inrichting en het onderhoud.

7. Aantal m2 binnen en buiten

•

Huidige genormeerd aantal m2 BVO en de beoogde uitbreiding op de huidige locatie wordt gehonoreerd.

•

De lokalen zijn minimaal 56m2.

•

Brede gangen of Pleinen, minimaal de huidige breedte.

•

Schoolplein minimaal huidige grootte en veilig voor de jongste kinderen van het IKC.

•

In de bouwconstructie wordt rekening gehouden met het uitbouwen van het IKC.

•

Onderbouw en BSO op de beneden verdieping realiseren.

•

Midden- en bovenbouw op de beneden of 1e verdieping realiseren.
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Bibliotheek Hoevelaken:
1.

Bibliotheek Hoevelaken heeft de ambitie dat het herhuisvesten van de bibliotheek samen met de school,
Collage, VUH en De Stuw een nieuwe plek van verbinding en ontmoeting wordt. Het is de plek waar je van
een divers aanbod op het gebied van kunst en cultuur kunt genieten en het is de plek waar je jezelf kunt
ontwikkelen en mensen kunt ontmoeten. Je kunt er media lenen en cursussen doen gericht op taalvaardigheid,
digitale vaardigheden, lezingen bezoeken, workshops volgen, studeren, werken als ZZP-er, huiswerk maken (en
begeleiding krijgen), contact hebben met de gemeente (Gebiedsteam en Gemeenteloket), een kop koffie drinken,
krant of tijdschrift lezen maar ook zelf bijv. een cursus of bijeenkomst organiseren.

2. Wanneer de bibliotheek onderdeel wordt van de nieuwe accommodatie wordt in de visie van bibliotheek

Hoevelaken zoveel mogelijk van multifunctioneel gebruik uitgegaan. Leestafel en internetwerkplekken
bevinden zich bij voorkeur daarom niet in de specifieke ruimte waar de collectie zich bevindt maar in het
gemeenschappelijk gebied.
3. De bibliotheek gaat hierbij uit van zowel onbemenste als bemenste openingsuren, 100% zelfredzaamheid voor de

gebruikers is dan ook een voorwaarde.
4. De bibliotheek kan bij bemenste openingsuren een deel van de taken van het gemeenteloket overnemen.

Uitgangspunt hierbij is dat op de momenten dat het gebouw open is de bezoekers gebruik moeten kunnen
maken van de collectie en overige voorzieningen van de bibliotheek.
5. Er moet een kleine koffie/theecorner zijn die naast zelfredzaamheid ook voor grotere bijeenkomsten kan worden

ingezet. Men zal er niet aan ontkomen om met een team van vrijwilligers er voor te zorgen dat mensen zich
gastvrij voelen in deze accommodatie.
6. Drempels in de zin van toegangsdeuren moeten zoveel mogelijk vermeden worden.
7. Kinderen en ouders moeten op een makkelijke manier de bibliotheek kunnen bereiken. Daarnaast moet aan de

buitenkant van het gebouw nadrukkelijk zichtbaar zijn dat de bibliotheek een van de onderdelen is die in het
gebouw gevestigd zijn.
8. Hoeveel bedraagt de prijs per m2. Dat moet minder zijn dan de huidige huisvestingkosten van de bibliotheek aan

de Meerveldlaan.
9. Het meedoen (en betalen) aan het onderzoek betekent niet automatisch commitment voor het vervolg van het

traject.

21

Vereniging Dorpshuis Hoevelaken (De Stuw):
1. Samenwerking

•

samenwerking op basis van gelijkheid, wederzijds respect, vertrouwen, flexibiliteit en de wil om er samen iets
moois van te maken

•

complementariteit en wederzijdse versterking van activiteiten, waardoor een kwalitatief beter aanbod aan het
dorp ontstaat dan elke partij afzonderlijk kan aanbieden

•

programmering waarin de behoeften van alle betrokken partijen voldoende ruimte krijgen

•

efficiencyvoordelen door optimaal gemeenschappelijk gebruik van ruimten en voorzieningen.

2. Realiseren van onze maatschappelijke doelstelling, ook op de langere termijn

•

het faciliteren van sociaal-culturele, creatieve en educatieve activiteiten voor en door dorpsbewoners van
Hoevelaken en daarvoor:

•

voldoende ruimte en zeggenschap in de programmering ten behoeve van deze maatschappelijke activiteiten, ook
overdag

•

zeker stellen van gereduceerde tarieven voor deze activiteiten, ook op de langere termijn.

3. Financieel en juridisch

•

geen eigen investering in de nieuwbouw, vanwege afwezigheid van eigendom

•

sluitende exploitatie voor VDH op basis van gebruik voor maatschappelijke activiteiten

4. De Stuw

•

goede financiële afwikkeling van het huidige bezit (gebouw De Stuw) en de financiële positie van VDH

•

goede afhechting van de belangen van de huidige vaste huurders van De Stuw, ook van wie niet meekan.
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