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Nieuwsbrief juni 2021 
 

Beste Buurtbewoners van de Hoven , 

 
Ruim een jaar hebben de meeste activiteiten in de wijk door Corona stil gelegen. Als 

bestuur van SBdH hebben we getracht zoveel mogelijk het proces m.b.t. de realisering 

van het buurthuis te continueren. De eerste versoepelingen hebben plaats gevonden door 

minder besmettingen en meer gevaccineerde bewoners. Hopelijk gaan we met de 
volgende versoepelingen na een maatschappij waarin we elkaar ergens in het derde en 

vierde kwartaal weer in groepen mogen ontmoeten met inachtneming van bepaalde 

maatregelen. De geplande een uitgestelde informatie avond over het buurthuis kan dan 

ook plaats vinden. Eerst deze nieuwsbrief met nieuws over het buurthuis en de wijk. 
 

Vanuit bestuur: 

 

Zover mogelijk hebben we als bestuur sinds de nieuwsbrief van september 2020 getracht 

onze activiteiten m.b.t. de realisering van het buurthuis te continueren enige vertraging 
is wel ontstaan. Keypartners in de wijk hebben we zoveel mogelijk op de hoogte 

gehouden d.m.v. het delen van de verslagen van de vergaderingen en documentatie 

m.b.t. de ver- en nieuwbouw, begrotingen en plannen. Het voorzitters overleg heeft 

echter niet plaats kunnen vinden nadat alle plannen definitief waren. Op 11 november 
heeft het bestuur de plannen wel toegelicht in een gesprek met de wethouder. De 

toezegging van de subsidie is door de gemeente verlengd tot 31-12-2023. 

 

De accommodatie: 
 

 

 

 
 
Het definitieve ontwerp is technisch verder uitgewerkt m.b.t. de constructie, materialen 

en de noodzakelijk installatie. Daarna is de definitieve bouw en installatie begroting 

opgesteld en het totale bedrag voor de realisering van de plannen is € 1.500.000.  

Een maquette van het ontwerp is gemaakt en deze wordt opgesteld in de kantine van 

ZVV de Hoven.  
Foto’s van de maquette zijn geplaats op de website  

https://www.buurthuisdehoven.nl/accommodatie/ 

 
 
 

 

 

 



De financiering: 

 

 
 

Voor de financiering van de ver- en nieuwbouw van € 1.500.000 is uit de data base van 

fondsen online een selectie gemaakt van 40 potentiële subsidies en fondsen die de bouw 
van een buurthuis onder voorwaarden willen ondersteunen. In de komende periode 

worden bij deze subsidie verleners en fondsen aanvragen ingediend voor de financiering 

van het buurthuis in de Hoven. Een van de voorwaarden voor bepaalde financiering is 

een bijdrage(n) van de lokale overheid de toegezegde subsidie van € 350.000 van de 
gemeente Zutphen. Daarnaast een bijdrage van de gebruikers van het buurthuis en de 

bewoners van de wijk. Dit kunnen bijdragen zijn in materialen en vrijwilligers uren voor 

de nieuwbouw en of geldelijke bijdragen. Dit wordt verder uitgewerkt met de keypartners 

en tijdens de bewoners informatie avond(en). 
In de financieringsplanning zijn twee momenten 30-09-2021 en 31-03-22 opgenomen 

om vast te stellen welke financiering is op dat moment schriftelijk toegezegd welke zit in 

de pijplijn en welke is niet toegezegd. Mocht op 31-03-2022 duidelijk zijn dat het bedrag 

van € 1.500.000 niet haalbaar is dan worden de plannen aangepast op basis van 

prioriteiten en wat technische haalbaar is. De realisering van het buurthuis wordt dan in 
fases uitgevoerd. Op het artikel in de Stentor van 01-06-2021komt SBdH terug na haar 

bestuursvergadering van 14-06-2021 op de website www.buurthuisdehoven.nl. 
 

 

Het Bestuur: 

 
 

 

Het bestuur heeft de bestuursperiode 2018 - 2020 geëvalueerd o.a. door gesprekken met 

de individuele bestuursleden en de voortgang van het proces m.b.t. de realisering van 
het buurthuis. Conclusies, er is veel bereikt: 

Echter om de volgende fase met o.a. de financiering en de bouw te realiseren is er een 

meer zakelijke aanpak noodzakelijk. Dit vraagt om bestuursleden die voldoende tijd en in 

aantal gevallen ook overdag en specifieke kennis hebben van de diverse aspecten om 

zowel het buurthuis als ruimte voor de wijk en als gebouw te realiseren. Deel van de 
taken zullen vooral komen te liggen bij een dagelijks bestuur bestaand uit voorzitter, 

penningmeester en secretaris. Het DB verantwoordt haar activiteiten en besluiten aan de 

andere bestuursleden in de reguliere bestuurs vergadering. Daarnaast ook in het 

reguliere overleg met de keypartners. 
Ook is gebleken dat een vertegenwoordiging van de keypartners met een bestuurslid in 

het bestuur van SBdH gedeeltelijk of niet heeft gewerkt mede door dat niet alle 

keypartners vertegenwoordigd waren, wisselingen en het verschil in belangen in het 

buurthuis van de verschillende keypartners. De vertegenwoordiging van de keypartners 
in het bestuur wordt opgeheven en hiervoor komt in de plaats regulier overleg met 

individuele keypartners bijvoorbeeld met ZVV de Hoven over de overdracht van de 

accommodatie en gezamenlijk overleg m.b.t algemene zaken t.a.v. het buurthuis. 

http://www.buurthuisdehoven.nl/


De samenstelling van het bestuur is als volgt: 

1. Voorzitter Wim Pasman: externe contacten, onderhandelingen, dagelijkse leiding, 

communicatie en PR. 
2. Secretaris Geert Leerink: verantwoordelijk voor de niet financiële administratie, 

correspondentie, fondsenwerving, vergunningen en informatie keypartners. 

3. Penningmeester Harry Gaikhorst: alle financiële zaken en beheer. 

4. jongeren activiteiten Anniek Nagtegaal samen met de keypartners opstarten van 
jongeren activiteiten in de wijk. 

5. Ouderen activiteiten Ria Hoedeman samen met de keypartners opstarten van 

activiteiten van ouderen in de wijk. 

6. Privacy en interne coördinatie Michelle Meenderink, inventariseren en opstellen van 
alle benodigde documentatie voor de realisatie en exploitatie van het buurthuis. 

7. Technische coördinatie Ton Merkx zorg dragen voor alle aspecten m.b.t. de ver- en 

nieuwbouw van het buurthuis. 

SBdH is nog op zoek na nog bestuursleden voor: 

 8. coördinatie draagvlak vacature het vergroten van het draagvlak van de wijkbewoners 
voor het buurthuis. 

9. Communicatie vacature zorgdragen voor de regelmatige updates van de website, 

facebook pagina en nieuwsbrief. 

 
De wijkbewoners: 

 

 
 

Uit de enquête in 2017 m.b.t. een toekomstig buurthuis in de wijk is door de respondenten, 
21% van de bewoners boven de 18 jaar, blijkt dat een buurthuis in de wijk als een 

belangrijke voorziening voor de bewoners en bewoners activiteiten worden gezien.  

Als bestuur willen wij  u als buurtbewoners meer  gaan betrekken bij het buurthuis i.s.m. 

de keypartners kijken na  welke  activiteiten we  met en voor  wijkbewoners  kunnen  
starten. ZVV  de Hoven heeft  aangegeven dat in overleg we hiervoor  gebruik kunnen 

maken van hun accommodatie en ook  ontmoetingscentrum de  Mulderskamp staat ter 

beschikking. In de komende  maanden wordt dit verder   uitgewerkt en   daarnaast is  

het afhankelijk van de corona maatregelen. Ideeën en initiatieven voor activiteiten voor 

zijn dan ook van harte welkom.  
Naast deelnemers  van de  activiteiten  hebben we voor het organiseren  ook  vrijwilligers 

nodig. 

 

 
 

 



 
 

 

 
We zoeken vrijwilligers die   ons willen helpen met, O.a. voor het organiseren van 

activiteiten voor gezinnen, de jeugd en ouderen, maar ook voor kantinebezetting, 

onderhoud, schoonmaken en ondersteuning bij de bouwwerkzaamheden en  het 

vergroten van  de  sociale cohesie in de  wijk. Vrijwilligers  maken uiteindelijke het 
verschil van wat er  mogelijk is  in de wijk  en de leefbaarheid. 

U kunt  u aanmelden via  info@buurthuisdehoven.nl. 

 

 
Wijk  agenda en  weetjes  

 

1. De IJssel biënnale is dit jaar van 18 juni tot 19 september  fietstocht langs kunst 

aan de  IJssel  https://ijsselbiennale.nl. 

2. Theater project de Hoven voorstelling voor het “Vergezicht”  zijn gepland  op 24 
en 25 september facebook.com/theaterprojectdehoven of 

theaterhoven@gmail.com. 

3. In juni  hopen we samen met IJssel fit de wandel activiteiten  weer op te starten 

van uit de Mulderskamp   informatie op www.buurthuisdehoven.nl of 
www.facebook.com/Buurthuisdehoven 

4. In  september  start  Ontmoetingscentrum de Mulderskamp  haar  activiteiten 

weer. 

5. Stichting Gelders Landschap, Gemeente Zutphen  en de   werkgroep uit de Hoven  
openen na de  zomervakantie de  culturele  fietsroute en het klompenpad van uit 

de  Hoven. 

6. Eind van het jaar  wordt de rondweg geopend  en  worden de  Kanonsdijk en de 

Weg naar Voorst  rustiger. 
7. Verder  aandacht   in de wijk voor: 

Verdere  ontwikkelingen in de  RES voor  eventueel kleinschalige zonneparken in  

en om de  Hoven en of  op daken  andere verduurzamingsopties  voor  woningen. 

Aanpassingen  van de Weg naar Voorst en de Kanonsdijk  in 2022 na realisering 

van de  rondweg. 
De ontwikkeling van de groenstrook tussen de wijk en de nieuwe  rondweg   is 

een  pluk bos  een optie?  

Project  steenbreek  van ZE  en eventuele andere verduurzamingsacties in de 

Hoven.  
8. Reguliere trainingen en wedstrijden van ZVV de Hoven  en   activiteiten van de  

andere   verenigingen in de  wijk.  

9. Wandelen in de  Hoven  vanaf ontmoetingscentrum de  Mulderskamp 97 start 

weer  vanaf  maandag 14 juni  om 14:00 uur 
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TOT SLOT – UW INBRENG IS WELKOM 

 
Organiseert u een activiteit in de wijk voor de wijk, meld deze aan bij ons, met een korte 

beschrijving, doelgroep, de datum en tijdstip en of hier eventuele kosten aan verbonden 

zijn. De activiteit wordt opgenomen  in de wijk agenda en op de website. Stuur de  

gegevens  naar  info@buurthuisdehoven.nl 
 

Verslagen van gehouden activiteiten in, door en voor de wijk kunnen naar 

bovengenoemde adressen gestuurd worden, wij nemen deze dan graag op in onze 

volgende nieuwsbrief. 
 

Deze nieuwsbrief wordt digitaal verspreid onder de mensen die het mailadres door 

hebben gegeven en door de brievenbus gedaan bij die buurtbewoners die hierom 

gevraagd hebben. Daarnaast leggen we de nieuwsbrief op centrale plekken in de Hoven, 

zoals de buurtsuper, de kapper, de Gezondheidscentrum Rozenkwekerij de Wilde. 
Daarnaast wordt deze uiteraard op de website van het buurthuis geplaatst en via de 

diverse sociale media van de wijk verspreidt. Mocht u deze nieuwsbrief ook in uw mailbox 

willen ontvangen dan kan u dit bij ons kenbaar maken door uw mailadres te sturen naar 

info@buurthuisdehoven.nl of door het formulier op onze website in te vullen (www. 
buurthuisdehoven.nl). 

 

Als Stichting kunnen we niet alleen deze nieuwsbrief realiseren. Wij roepen hierbij dan 

ook de verenigingen en wijkbewoners op om input voor een nieuwe nieuwsbrief in te 
zenden naar info@buurthuisdehoven.nl. 

 

ANTWOORDFORMULIER 

Als u deze nieuwsbrief ook graag in uw mailbox wil ontvangen, dan kunt u dit aangeven 
door uw gegevens te mailen naar info@buurthuisdehoven.nl of dit aan te geven op een 

formulier op onze website www.buurthuisdehoven.nl (formulieren). 
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