
 
 
Voortgang/stand van zaken buurthuis de Hoven. 
 
In 2015 is er gestart met een onderzoek naar de maatschappelijke haalbaarheid van een 
multifunctioneel centrum in de Hoven. De Wijkraad en verenigingen en stichtingen uit de Hoven zijn 
hierover gehoord. Enquettes onder de bewoners gaf een response van 22% (242/1170). 
Geconcludeerd is dat er een breed draagvlak voor een buurthuis is en dat men voor clustering en 
samenwerking wil gaan. 
 
De gesprekken zijn daarna geïntensiveerd en gericht op het bepalen van de organisatie(vorm), een 
programma van eisen, wenselijke locatie en de financiële haalbaarheid. Er is een stichting Buurthuis 
de Hoven opgericht en een bestuur ingesteld/aangetreden die het plan in overleg met alle 
betrokkenen uitwerkt.  
 
Er is een wenselijke locatie bepaald, een programma van eisen uitgewerkt en er zijn drie 
schetsontwerpen gemaakt door 3 architecten . Er is in principe een keuze voor een architect 
gemaakt. Het schetsontwerp van de gekozen architect is gepresenteerd aan de verenigingen in de 
wijk en tijdens de burendag aan de bewoners van de wijk. Beide partijen hebben voorstellen voor 
aanpassingen ingediend welke met de architect zijn besproken en worden mee genomen in de 
verdere uitwerking van het ontwerp. Kosten indicatie voor de bouw is 1,2 tot 1,5 miljoen Euro. 
Er hebben diverse gesprekken m.b.t. de aanpak van een gezamenlijk buurt communicatie plaats 
gevonden. De website voor het Buurthuis is in de eindfase van ontwerp en zal de ingangsportaal 
worden na de websites en facebook pagina’s van de deelnemende verenigingen en andere 
activiteiten in de wijk. Teven zal vanaf begin 2018 een maandelijkse buurt nieuwsbrief worden 
gepubliceerd en verspreid worden onder de bewoners.  
 
Toch loop je in zo’n traject tegen zaken aan. Zo spelen bijvoorbeeld zaken als vertrouwen in elkaar 
krijgen, het samen doen en het inbrengen/achterlaten van bestaande accommodaties. Dit heeft tot 
vertraging geleid waardoor er nog geen financieel beeld, bestaande uit stichtingskosten en een 
(haalbare) exploitatie, bestaat. Er wordt nu vol op het proces ingezet waarna keuzen kunnen worden 
gemaakt en financiële uitwerking kan volgen.  


