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Verder van huis?  
 
Aanleiding 

Het Burgerpanel vraagt zich af of er door het sluiten van de verschillende wijkgebouwen niet heel veel 

voorzieningen in de wijk verdwijnen die onder andere voor een goede sociale cohesie in de wijk onmisbaar zijn. 

Het afstoten van de wijkgebouwen en de uitgebreide professionele ondersteuning daarvan past binnen het 

concept van Nieuw Rotterdams Welzijn waarbij het accent ligt op de kracht van de Rotterdammer zelf en 

minder op de ondersteuning van professionals. Reden om te onderzoeken wat de gevolgen zijn van het sluiten 

van de wijkgebouwen. Tegelijkertijd komen er in de Rotterdamse wijken steeds meer ‘Huizen van de Wijk’. Zijn 
deze ‘Huizen van de Wijk’ een substituut voor de wegbezuinigde wijkgebouwen? Vullen ze aan, vangen ze op of 

schieten ze tekort en zijn bewoners zonder wijkgebouw  maar met een Huis van de Wijk eigenlijk verder van 

huis?  

 

 Afbakening 

Rotterdam is groot en zo ook het aantal wijken en wijkgebouwen. Het Burgerpanel heeft daarom 3 

verschillende gebieden gekozen waar het verdwijnen van een wijkgebouw een feit is. De volgende drie 

gebieden worden onderzocht: 

1. Centrum-West waar wijkgebouw Odeon is gesloten.  

2. Rotterdam-Ommoord waar wijkgebouw de Romeynshof vermoedelijk in 2018 zal sluiten.  

3. Rotterdam-Zuidwijk waar wijkgebouw De Larenkamp per januari 2017 gesloten zal worden.  

 

Naast de focus op deze drie wijkgebouwen, hebben we ook in deze drie gebieden de Huizen van de Wijk onder 

de loep genomen.  

 

     

 

 

1. Aanpak  
1. We maken een profielschets van Odeon, De Larenkamp en de Romeynshof door middel van desktop 

research, veldonderzoek en gesprekken met (oud) medewerkers en bezoekers van de wijkgebouwen. Daarbij 

proberen we antwoord te krijgen op de volgende vragen: 

- Welke soort voorzieningen biedt of bood het wijkgebouw? 

- Door wie werden deze voorzieningen aangeboden en uitgevoerd?   

- Voor welke doelgroepen bood het wijkgebouw deze voorzieningen? 

- In welke buurt staat/stond het wijkgebouw en wat kenmerkt deze buurt? 

- Waarom is het wijkgebouw gesloten? 

 



 2 

2. We maken een profielschets van de huidige ‘Huizen van de wijk’ in Ommoord, Centrum-West en Zuidwijk 
door middel van veldonderzoek en gesprekken met medewerkers en bezoekers van de ‘Huizen van de wijk’. 
Daarbij proberen het volgende te weten te komen: 
- Welke voorzieningen bieden de onderzochten ‘Huizen van de Wijk’? 
- Wie zijn de bezoekers van deze ‘Huizen van de Wijk? 
- Door wie worden de ‘Huizen van de Wijk’ gerund? 
- In hoeverre zijn de ‘Huizen van de wijk’ bekend bij de bewoners van de wijk?  

 
3. Vergelijken van de resultaten 
Na de research worden alle bevindingen naast elkaar gelegd en aan de hand van onze bevindingen trekken wij 
onze conclusies.  
 

   
 
 
 
 

2. Onderzoeksvragen 
In dit onderzoek stellen we ons de volgende vragen: 
- Wat zijn de opvallendste gevolgen van het sluiten van een wijkgebouw?  
- In hoeverre vangt een Huis van de Wijk de functie van het wijkgebouw op en waar schiet het tekort? 
 
We zullen deze vragen toespitsen op de situaties in Centrum-West, Ommoord en Zuidwijk.  
 
 

3. Bevindingen 
 
3.1 Romeynshof 
Ommoord is een gemiddeld welstandige groene  wijk van ca.25000 inwoners met een lichte groei. Ouderen zijn 
relatief oververtegenwoordigd, maar ook gezinnen met kinderen zijn stevig aanwezig. Wijkgebouw 
Romeynshof ligt centraal midden in de wijk in een multifunctioneel gebouw waar zowel cultuur als sport 
mogelijk is, cursussen worden gegeven, ruimtes voor (publieke) bijeenkomsten gehuurd kunnen worden en 
waarin de bibliotheek gehuisvest is. Romeynshof is een LCC waar tweewekelijks theatervoorstellingen worden 
geprogrammeerd door Sport & Cultuur van de gemeente. Er is een ontmoetingsplaats met bar, waar ouderen 
koffie drinken, afspraken worden gemaakt of na een voorstelling wat wordt gedronken.  Romeynshof heeft 
daarnaast een maatschappelijke functie, door o.a. onderdak te bieden aan Bewonersvereniging Ommoord, 
Loket Vraagwijzer en taallessen voor vluchtelingen. 
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Het grootste deel van het aanbod naast het theater, komt tot stand door Verenigingen en Cursusaanbieders 

(als SKVR) die er ruimtes huren. Het is gericht op zowel jeugd als ouderen, waarmee het aansluit bij het 

bevolkingsprofiel. Veel muziek (van diverse koren tot pianoles), dans ( van streetdance tot balletles) en  sport 

(van bewegen voor ouderen tot Tai Chi). 

Romeynshof is als LCC genoemd als bezuinigingsmogelijkheid voor de gemeentebegroting. De gemeente wil 

graag af van de exploitatie van het gebouw. Opties zijn: verkoop, overdracht aan een bewonersvereniging of 

sluiting. Extra argument: het gebouw wordt te weinig gebruikt. De feiten: de zalen zijn structureel verhuurd en 

de LCC-voorstellingen zijn regelmatig uitverkocht. De behoefte is er! 

 
3.2 Huis van de Wijk in Ommoord 
Het Huis van de Wijk in Ommoord is gevestigd in het Gerard Goossenhuis. Wegens ruimtegebrek vindt een deel 

van de activiteiten plaats op andere locaties in de wijk.  

Het accent ligt op gezellig samen dingen doen voor ouderen zoals Bingo, spelletjesclub, samen eten e.d.. Dit is 

deels historisch gegroeid omdat de bestaande activiteiten uit dit gebouw zijn opgenomen. Dit HvdW is er in 

principe voor iedereen en  de beheerders streven naar meer diversiteit in het programma. Dit betekent b.v. 

uitbreiding  naar andere doelgroepen (o.a. kinderen, jonge moeders), meer cursussen en meer dienstverlening 

(van inloop administratieve ondersteuning naar ‘Zorg en Welzijn plein’ met diverse deskundigen). 
Het beheer is in handen van Buurtwerk/Dock die als combi de aanbesteding wonnen. Als profs ondersteunen 

ze de opzet van activiteiten, waarna die volledig door vrijwilligers worden gedraaid. De ideeën moeten van 

bewoners komen, maar dat gebeurt nog weinig. Het lijkt naar omstandigheden goed te lopen. Door flexibel 

gebruik te maken van de eigen ruimtes (snel ombouwen van het restaurant) kunnen ze zelfs evenementen van 

200 personen organiseren. Voor nieuwe activiteiten volgt vaak een creatieve zoektocht naar ruimte in de wijk. 

Neemt niet weg dat gebruik van de centraal laagdrempelig gebouw als de Romeynshof bijzonder welkom zou 

zijn. 

 
3.3 Larenkamp 
Zuidwijk is een van de armste wijken van Rotterdam, met een hoog percentage nieuwe Nederlanders. De wijk 

telt ongeveer 12.000 bewoners. Centrum van de wijk is LCC de Larenkamp. Dit wijkgebouw huisvestte tot voor 

kort een groot aantal verschillende organisaties, van Radiomakers tot bibliotheek, van ouderensoos tot 

theatervoorstellingen en van inloopmogelijkheid tot festival. De Larenkamp beschikt over 7 zalen die te huur 

zijn, de grootste, de theaterzaal kan tot maximaal 275 bezoekers ontvangen. Daarnaast voorzag de Larenkamp 

in diverse sportmogelijkheden en was het centraal gelegen in de wijk. In de aanloop naar de sluiting per 1 

januari 2017 zijn door de gemeenten voor die organisaties die geen plek krijgen in het Huis van de Wijk een 

vervangende locatie gezocht en in de meeste gevallen gevonden. Het aanbod van zeer diverse diensten bracht 

de larenkamp ook een verscheidenheid aan bezoekers van jong tot oud maakte gebruik van de verschillende 

ruimtes, diensten en activiteiten.  

Naast het grote aantal vrijwilligers was er een team van professionals die de verschillende activiteiten 

ondersteunde. Die ondersteuning was van praktische aard, maar werd ook gegeven in de vorm van het 

organiseren  en agenderen van activiteiten. Voor de grotere activiteiten zoals de verschillende festivals hadden 

de professionals een leidende rol. 

In verband met de renovatieplannen en de daarmee gemoeide kosten heeft het gemeentebestuur besloten de 

Larenkamp te sluiten. Vanaf 1 januari 2017 zal de Larenkamp gesloten zijn en het Huis van de Wijk aan de 

Slinge 250 geopend. Van het grote aantal organisaties die gebruik maakten van de Larenkamp zullen er nog 

slechts vijf organisaties een thuis vinden in het Huis van de Wijk: de bibliotheek, zorgorganisatie ASVZ, stichting 

Dock, Thuis op straat en de ouderenhuiskamer. Verhuur zal vooralsnog niet mogelijk zijn. 
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3.4 Huis van de Wijk in Zuidwijk 
Het Huis van de Wijk aan de Slinge 250 wordt een combinatie Huis van de Wijk voor zowel Zuidwijk als 
Pendrecht. De locatie is zo gekozen dat het op de grens ligt tussen de beide wijken die de metrolijn als 
natuurlijke grensbepaling hebben. Wat en hoe er precies zal plaatsvinden in dit nieuwe Huis van de Wijk is 
vooralsnog onvoldoende bekend. Wel zijn de vijf gebruikers bekend. Hoe die op basis van vrijwilligers hun 
invulling zullen vinden moeten we afwachten. Stichting Dock is verantwoordelijk voor de invulling. 
 
3.5 Odeon  
Het Oude Westen is een wijk in  de voormalige deelgemeente  Centrum. De wijk wordt gedomineerd door de 
Westkruiskade aan de ene kant en de Nieuwe Binnenweg aan de andere kant. De wijk telt 9.500 inwoners 
waarvan 60%  niet westers allochtoon, 28% autochtoon  en 12% westers allochtoon. Het huishoudeninkomen 
van 65% valt in de categorie laag. Het aantal woningen bedraagt 4.460 waarvan 63% sociale huurwoningen zijn  
en 18% koopwoningen. Meer dan de helft van de woningen dateert van voor 1945. 
Woonstad Rotterdam voert diverse sloop - nieuwbouw en renovatieprojecten uit, leegstand van de 
bedrijfspanden is eveneens een aandachtspunt. In principe was Odeon een multifunctioneel gebouw dat 
beheerd werd door de gemeentelijke dienst Sport en Recreatie. Het aanbod was zeer divers, de sportzaal werd 
gebruikt als gymzaal voor scholen, door de volleybal en voetbalverenigingen. 
 
In die tijd (jaren 80-na de eerste verbouwing tot sportaccommodatie) voorzag Odeon ook in  sociale behoeften 
zoals koffie drinken, bingo ,dans, bewegen , kaarten, fotografie, zitten, krantje lezen e.d. De ruimten werden 
ook verhuurd  voor wijkfeesten, particuliere feesten, kerkgenootschappen en de Surinaamse radio. 
Internationale zondagmiddagen brachten samenwerking van diverse groepen in de wijk en daarmee sociale 
cohesie. Tot enkele jaren geleden organiseerden de instellingen  gezamenlijk nieuwjaarsfeesten voor alle 
vrijwilligers in Odeon.   
 
Uiteraard wil de gemeente van het onroerend goed af (en bezuinigen op personeel) maar dat ligt vrij 
gecompliceerd. Een deel, inclusief grond is in eigendom van een eigenaar van het kinderdagverblijf. 
Momenteel huurt de stichting Meesteren tijdelijk Odeon om te zien of een eventuele doorstart tot de 
mogelijkheden behoort. November 2016, open huis met optredens van een circusgroep die in Odeon traint. 
Evenzo gaat jeugdcircus Rotjeknor er aan de slag. 
 
3.6 Huis van de Wijk: De Gaffel  
De Nieuwe Gaffel, sinds september 2015 Huis van de Wijk, is gevestigd in het voormalig buurthuis de Gaffel. 
Het beheer is tot en met 1 januari 2017 in handen van een professionele coach die in dienst is bij Radar-WMO. 
Volgens de kadernotitie "Nieuw Rotterdams Welzijn" dient in de nieuwe opzet het Huis van de Wijk door 
vrijwilligers beheerd te worden ofwel de kracht van de Rotterdammer. Het zijn voornamelijk buurtbewoners ( 
ongeveer 500 in de week) die de Nieuwe Gaffel bezoeken, dit in tegenstelling tot Odeon dat ook 
bezoekersgroepen van buitenaf aantrok. Goede sportmogelijkheden en een multifunctionele zaal daaraan 
ontbreekt het in deze opzet. Het Huis van de Wijk is vele malen te klein om de activiteiten van Odeon over te 
kunnen nemen, gelukkig zijn in deze wijk nog ander ontmoetingsplekken waar overigens goed mee wordt 
samengewerkt. De activiteiten in de Nieuwe Gaffel zijn voornamelijk voor volwassenen zoals: bewegen - 
taallessen - tv producties maken - kooklessen - aanschuifmaaltijden e.d.. 
Maar ook is er een cursus voor Marokkaanse moeders over  radicalisering. Verder, een Chinese vrouwengroep 
die actief is voor de wijk vanuit hun cultuur. Er zijn stageplaatsen voor VMBO- en MBO-leerlingen 
Activiteiten voor jongeren in de leeftijd van 13-23 zijn er eigenlijk niet, een leeftijdsgroep die men maar wat 
graag binnen wil halen. In principe zijn de openingstijden van maandag tot en met vrijdag, in het weekend 
kunnen kinderen nog les krijgen van de SKVR. 
 
Er heerst onvrede over het behandelen van subsidieaanvragen bij de gebiedscommissie, 
zonder enige uitleg worden sommige aanvragen niet in behandeling genomen of doorgestuurd naar 



 5 

andere instanties. Andere aanvragen worden juist iedere keer weer gehonoreerd zonder enige controle, dit 
bevordert  de onderlinge verstandhouding niet. 
 
Het collegeprogramma Kendoe heeft in mei 2016 een tussenstand gepubliceerd ten aanzien van hun  
collegetargets, helaas is dit vaag, onvolledig, te optimistisch maar bovenal ongestructureerd. 
Hoe het met de doelstelling staat om het aantal mensen die nu in een isolement leven, te kunnen laten 
integreren is in rook opgegaan, het blijft immers moeilijk  om juist die mensen  te bereiken. 
 
Algemeen kunnen we stellen dat het aanbod vanuit de welzijnssector vooral gebruikt wordt door een 
beperkte groep mensen. De reden hiervoor zou kunnen zijn de onbekendheid met het aanbod bij de  
gemiddelde bewoner en de inhoud van het aanbod. Het (sport)verenigingsleven heeft wellicht te lijden gehad 
door het verdwijnen van de mogelijkheden die Odeon in het verleden bood. 
 
3.7 Mini-enquête bekendheid Huis van de Wijk 
Omdat het Huis van de Wijk nog een relatief nieuw begrip is in Rotterdam, vroegen we ons af in hoeverre het 
Huis van de Wijk bekend is onder de Rotterdammers. Daarom hebben wij een mini-enquête met die vraag 
verstuurd aan de vrienden van het Burgerpanel. De mini-enquête werd ingevuld door 142 Rotterdammers en 
dit zijn de opvallendste resultaten:   
 
- Bijna 60% van de ondervraagden is bekend met het begrip ‘Huis van de Wijk’. 
- 47% van deze Rotterdammers heeft het Huis van de Wijk meerdere keren bezocht, 35 % nog nooit en 18 % 
heeft het Huis van de Wijk 1x bezocht. 
- 35% nam deel aan een activiteit, 9% kwam voor (gemeentelijke) informatie en het overgrote deel van 56% 
kwam voor een andere reden naar het Huis van de Wijk 
- Het bezoek aan het Huis van de Wijk wordt positief ervaren. 56% geeft aan het bezoek als waardevol te 
ervaren en geeft hun bezoek een cijfer tussen de 8 en de 10.  
- De vindbaarheid van de Huizen van de Wijk is over het algemeen goed, een uitzondering daargelaten.  
 
3.8 Gesprek met Saïda Labraimi, gebiedsadviseur Noord 
Op dinsdag 24 januari gingen wij in gesprek met Saïda Labraimi, gebiedsadviseur Huizen van de Wijk in Noord. 
Zij verteld ons het volgende: 
- Huizen van de Wijk zijn opgericht met het idee de wijk in sociaal opzicht te versterken. 
- Huizen van de Wijk zijn gericht op activering, ontmoeting, verbinding, participatie en samenwerking. Doel 
daarbij is dat dit voornamelijk door bewoners van de wijk wordt uitgevoerd. Hierdoor zijn ze betrokken, 
kunnen ze ervaring opdoen en dragen verantwoordelijkheid.  
- De welzijnsaanbieders voeren het beleid van de Huizen van de Wijk uit.  
- De Huizen van de Wijk worden doorgaans beheerd door een beheerder die aangesteld is vanuit de 
welzijnsorganisatie. Ook zijn er Huizen van de Wijk die volledig worden gerund door 
vrijwilligers/buurtbewoners. 
- Er zijn nu 48 Huizen van de Wijk gestart in 2016. In 2017 komt er verdere uitbreiding en bijsturing van de 
huidige Huizen van Wijk. 
- De gebiedscommissie hebben de gemeente geadviseerd over de sluiting van de wijkgebouwen en het 
oprichten van welke Huizen van de Wijk logisch zouden zijn voor hun gebied. Bewoners hebben via de 
gebiedscommissies hierover inspraak gehad.  
- Niet alle Huizen van de Wijk functioneren nog naar behoren. In 2017 start de gemeente een grootse evaluatie 
waarbij de Huizen van de Wijk onder de loep worden genomen. 
- In 2018 is er een nieuwe aanbesteding onder de welzijnsaanbidders. Omdat dit een Europese aanbesteding is, 
kunnen ook partijen buiten Rotterdam inschrijven. Het budget is vastgesteld en het plan van aanpak van de 
welzijnsaanbieders is doorslaggevend in de beoordeling van alle partijen die zich inschrijven. 
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- De gemeente heeft geen beeld van hoeveel burgers er nu actief betrokken zijn bij de Huizen van de Wijk en 

wat de impact op de wijk is. Ze vermoeden dat de welzijnsaanbieders hier een (beter) beeld van hebben. 

- Mevrouw Labraimi bevestigt dat niet alle Huizen van de Wijk makkelijk vindbaar en toegankelijk zijn. Hier 

wordt aan gewerkt. 

- Dat er eventueel verenigingsleven verdwijnt/is verdwijnen met sluiting van de wijkgebouwen was mevrouw 

Labraimi niet bekend. 

- Ook bevestigt ze dat jongeren doelgroep weinig tot niet vertegenwoordigd is binnen de HvdW. 

 

 
4. Conclusies en aanbevelingen 
Wat zijn de opvallendste gevolgen van het sluiten van een wijkgebouw en in hoeverre vangt een Huis van de 

Wijk de functie van het wijkgebouw op en waar schiet het tekort? 
 
Op deze vragen geven we naar aanleiding van onze bevindingen onderstaand een antwoord.  

 

4.1 Algemene conclusies 

  

- Het Huis van de Wijk vervangt het wijkgebouw niet.  
Het uitgangspunt van een wijkgebouw is faciliterend. De burger kan er terecht voor zijn informatie, 

ontspanning of sociale contacten.  Er wordt niet direct verwacht dat de burger hier zelf een bijdrage aan levert, 

dat mag maar hoeft niet. Het uitgangspunt van een Huis van de Wijk is participatie van de burger, niet al 

voorziening voor de burger. Een Huis van de Wijk kan alleen functioneren met actieve en betrokken bewoners. 

Om die reden kan een Huis van de Wijk de functie van een wijkgebouw nooit volledig evenaren.  

Uit onze bevindingen blijkt dat de nadruk op participatie van de burger groot is wanneer een Huis van de Wijk 

wordt gerund. Wij geloven dat dit uitgangspunt de zwakkeren in de wijk eerder uitsluit dan omarmt. Daarbij 

wordt het werk van de welzijnsprofessional ondergewaardeerd. Het Burgerpanel stelt vraagtekens bij de 

houdbaarheid van het participatie-uitgangspunt bij deze wijkvoorzieningen. Waar ligt de grens? Hoe lang is een 

burger bereid te participeren en worden wel alle wijkbewoners gediend? Met name sportactiviteiten en 

activiteiten voor jongeren tussen de 12-20 jaar lijken het onderspit te delven.  

 

- De Huizen van de Wijk zijn minder anoniem dan de wijkgebouwen. 
In een wijkgebouw kan je terecht voor een zeer uiteenlopend aanbod voor alle doelgroepen binnen de wijk. Dit 

maakt dat bewoners zich er snel thuis voelen, er is immers geen homogene doelgroep, maar een mix vanuit de 

wijk. Bovendien is het een publieke ruimte wat de drempel laag maakt. Onze conclusie is dat het in de Huizen 

van de Wijk er anders aan toegaat. Omdat de Huizen van de Wijk onder andere ontstaan als bewonersinitiatief 

lijken de bezoekers van de Huizen in de Wijk uit een kleiner netwerk te bestaan. De drempel om deel nemen 

aan een activiteit of langs te gaan bij een Huis van de Wijk wordt hiermee groter. Bovendien heeft een gebouw 

van een Huis van de Wijk meestal een andere functie dan een wijkvoorziening, wat het minder makkelijk maakt 

even binnen te lopen. Het uitbreiden van je sociale netwerk als bewoner wordt hiermee lastiger.  

 

- Huizen van de wijk kampen vaak met een gebrek aan ruimte. 
De sociaal beheerders hebben wel ideeën voor verdere ontwikkeling van het activiteitenaanbod. Deze worden 

echter gefrustreerd door gebrek aan geschikte ruimte in het Huis. Met kunst en vliegwerk wordt soms nog wel 

ruimte op een externe locatie gevonden, maar het aanbod wordt op deze manier versnipperd in de wijk. 

 

- De inzet van professional valt grotendeels weg met het sluiten van de wijkgebouwen. 
De min of meer natuurlijke organisatie door verenigingen dreigt voor een aanzienlijk deel te vervallen terwijl 

een Huis van de Wijk sterk leunt op de betrokken vrijwilligers. Om dat gat op te vangen mag een wijkactiviteit 

nooit volledig op de inzet van de actieve burger worden toebedeeld. Om enthousiaste vrijwilligers te 
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behouden, zal er altijd een centrale organisatie of persoon moeten zijn om de vrijwilligers te coördineren, 
enthousiasmeren, begeleiden en aansturen. Het is mooi dat de gemeente de Rotterdammer in zijn eigen kracht 
wil zetten, maar zonder ondersteuning van de professional lijkt dat niet op de lange termijn houdbaar.  
 
- De wijkgebouwen zijn stuk voor stuk grote gebouwen met veel mogelijkheden voor grote bijeenkomsten als 
theatervoorstellingen, buurtfeesten, koorrepetities en sportactiviteiten. Deze activiteiten zullen verdwijnen.  
De Huizen van de Wijk zijn kleiner van stuk en bieden minder ruimte voor het verenigingsleven. Verenigingen 
zijn hierdoor vaak genoodzaakt andere ruimte te zoeken met het risico dat ze verdwijnen uit de wijk. Dit leidt 
ertoe dat bewoners wellicht in verband met een vergrote afstand er voor kiezen niet meer aan de geplande 
activiteit deel te nemen. Ook als een vereniging onderdak vindt bij het Huis van de Wijk staat de 
bereikbaarheid onder druk vanwege de minder centrale ligging. Het verkleinen van de wijkvoorziening leidt tot 
verschraling van het aanbod. Zalen met een capaciteit voor 200 personen verdwijnen door het sluiten van de 
LCC’s. Zover ons bekend zijn er onvoldoende alternatieven voor de gebruikers van deze zalen. Het gaat vaak om 
amateurverenigingen die uitvoeringen voor hun achterban en fans organiseren. Omdat deze dit nu buiten de 
wijk moeten zoeken en dit ook door het sluiten van andere wijkgebouwen in andere wijken het geval zal zijn 
ontstaat druk op de nog wel beschikbare ruimten. 
 
-Sluiting van wijkgebouwen heeft vaak een andere achtergrond dan slecht functioneren. 
Achterstallig onderhoud of gebrek aan faciliteiten in het gebouw spelen een rol bij sluiting, evenals mogelijke 
bezuiniging of vastgoedbeleid. Niet omdat het concept van een centraal wijkgebouw aan het eind van zijn 
levenscyclus is. Sluiting leidt meestal tot protesten van de bewoners en in het onderzochte nog actieve 
wijkgebouw zijn alle zalen structureel verhuurd en worden voorstellingen zeer goed bezocht 
 
4.2 Slotconclusie  
In hoeverre vangt een Huis vd Wijk de functie van een  Wijkgebouw op? 
Bij sluiting van een centraal wijkgebouw zal de beoogde opvang van activiteiten die er plaatsvinden door een 
Huis vd Wijk, bemoeilijkt worden door het eigen beleid van de gemeente. Primaire doelstelling voor het 
concept Huis van de Wijk is bewonersparticipatie. De activiteiten zijn een afgeleide daarvan. Als meest 
succesvolle resultaat wordt een volledig ‘bewonersbedrijf’ gezien. 
Het verenigingsleven lijkt hierbij out-of scope. 
 
Dit in tegenstelling tot de functie van het wijkgebouw waar juist de activiteiten op het gebied van sport, cultuur 
en educatie centraal staan, die vooral door verenigingen, cursusaanbieders en de gemeentelijke dienst Sport & 
recreatie worden gecoördineerd. Ook de uitvoering draagt niet bij aan een kansrijke overname van 
wijkgebouwactiviteiten. Aan de uitgangspunten voor het Huis van de Wijk: centrale ligging, toegankelijk en 
laagdrempelig, wordt nauwelijks voldaan. 
 
Conclusie: Het HvdW zal slechts beperkt de functie van een wijkgebouw kunnen opvangen: 

- Onvoldoende ruimte (geen grote zaal) en vaak geen geschikte locatie 
- Minder professionele coördinatie (bewoners –met ondersteuning- versus verenigingen e.d.) 
- Aanzienlijke verschillen tussen het huidige aanbod van wijkgebouw en HvdW 
- Geen focus op wijkgebouwactiviteiten bij HvdW 

 
Wat zijn de belangrijkste gevolgen van sluiten wijkgebouw? 
Hoofdlijnen 

- Minder deelnemers aan activiteiten door verdwijnen van een centraal, laagdrempelig gebouw 
- Verschraling van het aanbod door het verdwijnen van verenigingen en ander accent in programmering 

van Huis van de Wijk. 
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4.3 Aanbevelingen 
- Bekijk het open houden van nog niet gesloten wijkgebouwen als reële optie. Het aanbod van 

wijkvoorzieningen vanuit een vertrouwd centraal punt in de wijk werkt beter dan de uitgeklede Huis van de 

Wijk-variant. 

- Faciliteer voldoende en blijvende professionele ondersteuning voor de Huizen van de Wijk 

- Onderzoek of er voldoende kleine zalen zijn in Rotterdam die door amateurverenigingen gebruikt kunnen 

worden. Maak een overzicht van deze ruimtes dat gemakkelijk vindbaar is voor het verenigingsleven.  

- Voordat een wijkgebouw sluit, moet er een helder en concreet plan liggen wat er verloren gaat bij de sluiting 

en hoe waardevolle zaken voor verenigingen en bewoners behouden kunnen blijven. Wees transparant over de 

reden van sluiting en betrek bewoners bij het sluitingsproces. Zorg wederom dat dit door een professional 

wordt begeleidt.  

- Onderzoek of er bij de kleinschalerige Huizen van de Wijk doelgroepen uit het oog worden verloren en wat 

daarvan het effect is op lange termijn. Wat ons betreft mag er meer specifieke aandacht uitgaan naar jongeren.  

 
4.4 Wijkgebouw specifiek 

Graag geven we nog stof tot nadenken mee per specifiek wijk en wijkgebouw. 

 

Romeynshof en Huis van de Wijk ‘Gerard Goossenhuis’ 
- Beiden vervullen een nuttige rol in Ommoord, waarbij de activiteiten min of meer in elkaars verlengde liggen. 
Het wijkgebouw waar de coördinatie plaatsvindt door verenigingen, cursusaanbieders en de gemeente. Biedt 

veel educatie, cultuur, sport en een centrale ontmoetingsplaats voor ouderen uit de hele wijk. De succesvolle 

LCC-programmering houdt ouderen achter de geraniums weg. Het Huis van de Wijk borduurt in eerste aanleg 

voort op het programma zoals dat gemiddeld in een verzorgingshuis aan entertainment werd aangeboden, 

maar schuwt wat grotere evenementen niet en schuift, op initiatief van de actieve sociaal beheerders, op 

richting meer educatie en dienstverlening. Waarbij de randvoorwaarden (ruimte en locatie) niet echt gunstig 

zijn. 

 

- Combineer de mogelijkheden van het wijkgebouw en Huis van de Wijk waardoor synergie ontstaat. 

Handhaaf de publieke functie van de Romeynshof met de huidige gebruikers. Verschraling wordt hierdoor 

voorkomen en de centrale ligging blijft benut voor de bewoners. De momenten waarop zalen of ruimtes niet 

gebruikt worden kunnen deze worden benut voor activiteiten van het Huis van de Wijk, waardoor de (goede) 

bezetting verder geoptimaliseerd wordt. Het Huis van de Wijk krijgt extra ruimte op de beste locatie in de wijk 

en kan de huidige activiteiten verder door ontwikkelen. De benaming Wijkgebouw hoeft niet 

noodzakelijkerwijs voort te bestaan, de Romeynshof is voldoende. Als er bij de gemeente behoefte bestaat 

verder afstand te nemen van het wijkgebouw dan zou de operationele coördinatie eventueel in handen kunnen 

worden gegeven van Buurtwerk/Dock. Over het verdienmodel wordt in dit beperkte onderzoek geen uitspraak 

gedaan, maar er is in ieder geval een bestaande inkomensstroom uit verhuur en theaterexploitatie. 

 

Larenkamp 
-  Als er ergens professionele ondersteuning nodig is, is het bij de Larenkamp. Beide wijken zijn geen sterke 

wijken (veel lage inkomens, veel nieuwe Nederlanders, kleine woningen), professionele ondersteuning is nodig 

om de activiteiten te continueren en ondersteunen. 

-  Houdt oog voor activiteiten die een grote zaal vragen. Na de sluiting van verschillende wijkcentra met een 

grote zaal moeten verenigingen en groepen uitwijken naar locaties buitend e wijk, maar als alle wijken dat 

moeten doen is er blijkbaar een tekort aan geschikte ruimten. Ook Slinge 250 heeft geen grote ruimten 

beschikbaar. 

-   Doordat de vele groepen en activiteiten die in de Larenkamp hun plaats hadden zijn verspreid over de wijk 

en zelfs Rotterdam vinden geen onderlinge contacten meer plaats, segregatie dreigt. Houdt oog voor de 

synergische waarde die het in contact zijn met anderen brengt. 
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Odeon en Huis van de Wijk ‘De Nieuwe Gaffel’  
- Professionele krachten blijven in de toekomst noodzakelijk voor continuïteit en zo breed mogelijk bereik en 

begeleiding vrijwilligers. 

- Bij sluiting van een gebouw dienen B&W een concrete visie neer te leggen om de leegstand (verloedering) 

tegen te gaan. Creëert de gemeente een vastgoedprobleem? Met wegbezuinigen gebouwen en personeel? 

- Toekomstige huurders beter screenen om fiasco's met malafide instellingen te voorkomen. 

- Nieuwe of bestaande locaties moeten fysiek wel aan het gevraagde aanbod voldoen en er moet beter 

gekeken worden naar het benutten van de m2 

- Het bestaande aanbod onder de loep nemen en nieuwe proberen aan te boren. 

- Het zich naar buiten toe profileren van de Nieuwe Gaffel is onvoldoende. Voorbeeld: de adresgegevens 

kloppen niet met de realiteit, de naam op de gevel is niet aangepast., er is geen eigen website en het aanbod is 

nergens te vinden.  Hier ligt natuurlijk ook een taak voor de gemeente om een zekere kwaliteit  te waarborgen. 

- De bezoekersaantallen in de Nieuwe Gaffel zijn laag. Hoe komt het dat de bezoekersaantallen in andere 

gemeenten vele malen hoger liggen.  


