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BEZUINIGING

Buurthuis beheert zelf de knip Veel gemeenten bezuinigen op buurthuizen. Bij
De Nieuwe Hommel doen ze het beheer zelf.

door Evelien van der Eijk ARNHEM – Fris, open en kleurrijk.
Het zijn misschien niet direct de woorden waar iemand aan denkt bij een buurthuis. Toch zijn ze De Nieuwe
Hommel op het lijf ge
schreven. Het wijkcentrum in de Arnhemse wijk Sint Marten open
de zijn deuren na een
grondige metamorfose in september vorig jaar. Niet alleen het uiterlijk van het buurthuis werd veranderd.
Ook de organisatie ging op de schop. In de toekomst zal De Nieuwe Hommel zelf de broek op moeten houden.
Als het aan HenkJan Messchen
dorp ligt, gaat dat lukken. „Dit is hét buurthuis van de toekomst.”
Messchendorp is projectleider van het herboren wijkcentrum aan de Wiltstraat. „Maar niemand is de baas. We doen
het samen.”
Enthousiast geeft Messchendorp een rondleiding door het pand.
Hij opent de deur naar de buurt
tuin, aan de zijkant van het ge
bouw. „Hier kunnen wijkbewo
ners hun groente en fruit
telen.”
Hij loopt langs de verschillende plantenbakken. „En hier staat de waterpomp.”
De tuin is, op plantenbakken en de waterpomp na, leeg. Nog wel, want in de zomer heeft Messchen
dorp grootse
plannen. „We willen een terras maken, zodat mensen ook buiten kunnen werken of een kop koffie kunnen drinken.
En er komt een piratenboot, waar kinde
ren op kunnen spelen.”
De plannen van de projectleider kosten geld. Gemeenten draaien de geldkraan voor buurthuizen echter steeds
vaker dicht. Beheer en onderhoud kosten te veel geld.
Daar spelen ze bij De Nieuwe Hommel op in. „We krijgen nu nog 31.000 euro van de gemeente.
Volgend jaar is dat nog 5.000 euro en in 2017 houdt het op. Dan moe
ten we het zelf doen”, vertelt Mes
schendorp
open. „Over die bedra
gen doe ik niet geheimzinnig. Al
les gebeurt hier open en eerlijk.”
De voornaamste inkomsten van De Nieuwe Hommel moeten in de toekomst vooral komen van de verhuur van de
vergaderzalen en kantoorruimte in het pand. Dat lukt nu al gedeeltelijk. Een buiten
schoolse opvang en een drietal
welzijnsorganisaties, Siza, RIBW en Rijnstad, zijn structurele huur
ders. Portaal komt daar straks nog bij. „Als we de
overige ruimten twee keer per week kunnen ver
huren, redden we het.”
De kracht van het buurthuis zit volgens Messchendorp niet alleen in een gezonde financiële huis
houding.
„Vertrouwen. Daar gaat het hier om. Als dat er niet is, kun
nen we sluiten.” De Nieuwe Hommel is niet het enige
buurthuis dat te maken heeft met bezuinigingen vanuit de gemeente. Ook in achterstands
wijken in Arnhem en in de
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dorps
kernen in de omgeving zullen wijkcentra zich in de toekomst zelf moeten redden.
Stef Visser van Rijnstad ziet dat met enige vrees tegemoet. Rijn
stad is betrokken bij een heel aan
tal Gelderse
buurthuizen. Visser spreekt van ‘dreigende bezuinigin
gen’. „In Sint Marten is voldoende draagvlak. Maar bij een
buurthuis als De Symfonie in ’t Broek zal al
tijd een mengvorm blijven be
staan: subsidie van de gemeente, beheer
door wijkbewoners, met hulp van welzijnsorganisaties.”
Toch heeft Visser hoop voor de toekomst van De Symfonie. „Het is een wijk waarvan mensen zeg
gen: daar is zo
veel problematiek, daar komt niets van de grond.
Maar dagelijks melden zich vrij
willigers. Ze willen dolgraag iets doen. Daar ben ik trots op.”
Ook Messchendorp geniet volop van ‘zijn’ buurthuis. „Ik woon vlakbij. Als er iets is, stap ik op de fiets en ben ik in 90
seconden hier. Mijn kinderen komen hier ook. Ze leren fietsen in de tuin.
Dit buurthuis is van iedereen.”

Ook in achterstandswijken en in dorpen zullen wijk
centra zich in de toekomst zelf moeten redden

“

Het buurthuis is voor iedereen. Mijn kinderen leren er fietsen in de tuin
HenkJan Messchendorp
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Mariska Minnen: ‘Ik zit liever in een buurthuis dan in een café’

Mariska Minnen (45) komt uit Houten. Niet bepaald naast de deur.
Toch is ze nu voor de vierde keer in De Nieu
we Hommel. Ze heeft een intakegesprek met Aad den Hartog
Barn
hoorn. „Ik ben hier voor het project Meedoen Doe Je Samen. Met dat project willen we duur
zame
netwerken opzet
ten tussen burgers on
derling. Aad gaat voor dat project in deze wijk werken als verslavings

deskundige.” Zo komt Minnen ook terecht bij het buurthuis in Sint Marten. „Ik werk voor het project samen met
een ondernemer uit de
ze wijk. Ik kom hier dus vaker.” Werken in het buurthuis is voor Min
nen bepaald geen
straf.
„Ik maak liever gebruik van een buurthuis, dan van een kroeg of café. Je kunt hier rustig overleg
gen. De sfeer
is goed. En de koffie ook: niet ge
heel onbelangrijk.”


Mariska Minnen
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Natascha Broekhuisen: ‘Onze kinderen vinden dit een fijne plek’

„Buitenschoolse opvang+ de Sterren zit hier sinds de herope
ning van De Nieuwe Hommel. Het is een fij
ne plek
voor kinderen.”
Medewerker Natascha Broekhuisen (29) huurt met haar BSO een ruim
te achterin het buurt
huis aan de
Wiltstraat.
„De Nieuwe Hommel ligt centraal in de wijk, en we hebben hier korte lijnen met samenwer
kingspartners. Alswe
bij
voorbeeld een kook
workshop
willen organi
seren, hoeven we alleen de hal door te lopen naar de afdeling van Rijnstad. En de keuken zit in het
pand.”
Zelf woont Broekhuisen in Klarendal. De meeste kinderen van de BSO ko
men uit ArnhemNoord. „We vangen
kinderen op uit allerlei gezinnen.
Sommigen hebben thuis een playstation, anderen krijgen thuis niet eens te eten. Hier krijgen ze allemaal de
ruimte.”


Natascha Broekhuisen
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Rick Jansen: ‘In Klarendal ben ik te bekend. Hier trek ik me terug’

Rick Jansen (55) woont in de Arnhemse wijk Klarendal. Toch zit hij soms liever in De Nieu
we Hommel in Sint
Mar
ten dan in het multifunc
tionele centrum (MFC) in zijn eigen wijk. „Ik kom hier voor de rust. In MFC Klarendal
ben ik te bekend. Daar wil ieder
een constant een praatje met me maken.”
Jansen is zelfstandig on
dernemer. „Ik heb een ei
gen bedrijf, Rick Jansen Coaching & Training.
Daar werk ik nu aan.”
Thuiswerken is voor Jan
sen geen optie. „Daar ben ik te snel afgeleid en in een café hangt toch een andere
sfeer dan hier. De Nieuwe Hom
mel is open en fris.”
De ondernemer komt voor de derde keer in De Nieuwe Hommel. „Ik be
taal alleen voor koffie of thee. Wifi is
gratis. Mis
schien dat ik in de toe
komst wel een keer een workshop kom geven.
Dan huur ik een zaal.”


Rick Jansen
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