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Toekomst buurthuis in				
De bezuinigingen op het welzijn
beginnen hun tol te eisen. Buurthuizen
in de gemeente Utrecht zijn gedwongen
het roer drastisch om te gooien.
Verantwoordelijkheden veranderen,
taakverdelingen liggen anders.
Vrijwilligers mogen deze klap incasseren.

Plek voor de f

De Musketon Lunetten
heeft moeizame start
“Dat groene blokje is geen kip, maar
een poppetje”, zegt medewerker Elsa
van Straaten tegen collega Barbara
Kooiman. Ze glimlacht en maakt wat
aantekeningen in een map. Het setje
met boerderijbeestjes is gecontroleerd en nog steeds compleet. De
doos kan weer terug in de grote kast.
Het is een veelgemaakte handeling
die de vrijwillige medewerkers van
de speel-o-theek moeten verrichten.
Want ook op deze drukke woensdagochtend moet de administratie
worden bijgehouden. Barbara ploft
de map dicht en het grote rolluik
van het magazijn gaat naar beneden.
Al het speelgoed is veilig opgeborgen in een ruimte van buurthuis De
Musketon. Maar binnenkort staat er
een verhuizing op het programma.

De medewerkers van de
speel-o-theek zijn niet de enige
vrijwilligers waar de situatie voor
verandert. Alle gebruikers van het
buurthuis in Lunetten moesten de afgelopen tijd rekening houden met een
reorganisatie. Mensen zullen door gemeentebezuinigingen op het welzijn,
die vanaf 1 augustus zijn intrede deed,
in het vervolg veel meer zelf moeten
regelen. Het aantal uren voor sociaal

beheer is fors teruggeschroefd, net als
de tijd voor de betaalde schoonmaak.
Er zijn andere aanspreekpunten
binnen het gebouw. Een hoop
praktische zaken die voorheen
vanzelfsprekend waren, vallen nu onder eigen verantwoordelijkheid. Dit
tot grote onvrede van de gebruikers.

‘De
communcatie
met de UVO
loopt nou
niet bepaald
lekker’

Gooi dit vlak
de foto!

Zo ook bij die van de speel-o-theek.
Een gevolg van de bezuinigingen is dat
De Musketon in oppervlakte moet
verkleinen. Dit betekent exit voor het
oude vertrouwde hokje van de speelgoedverhuur. Een brede hal gaat nu
functioneren als het nieuwe onderkomen. Althans, als de verbouwing van
die gang ooit doorgaat. Onduidelijk
is wanneer de verhuizing plaatsvindt
en Kooiman vindt dat maar raar. “Hoe
wordt dit geregeld? Moeten wij dan
al die spullen gaan slepen? Daartoe
ben ik best bereid, maar ik zou dat
graag van te voren willen weten.”
Secretaris Shara van der Ven stelt
zich verdeeld op omtrent de veranderingen. “Opzich zijn we niet ontevreden over het nieuwe aantal vierkante
meters. We krijgen daarnaast ook
nog onze eigen ingang”, vertelt ze.
“Maar door de vele deuren en ramen,
die niet kindvriendelijk zijn, boeken
wij in opslagruimte fors in. Op die
plekken kunnen we geen kasten en
stellingen plaatsen.” Ook het nieuwe
opslaghok kan weinig spullen opbergen. Hoe ontstaan al deze problemen?
“De communicatie met de UVO loopt
nou niet bepaald lekker”, aldus de
verklaring van de secretaris.

Een veel gehoorde klacht, met
name van andere gebruikers van De
Musketon. Daarom organiseert de
UVO en welzijnsorganisatie Vooruit
een reeks overleggen om beter aan de

wensen van de gebruikers te kunnen
voldoen. Na een rommelige start is
er een groep van allerlei verschillende gebruikers opgericht. Denk
dan aan mensen die danscursussen

Wat is er nu precies veranderd?
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hand van de vrijwilliger
Paspoort:

Titus Schlatmann
50 jaar oud.
Studeerde theologie en pastoraat in Utrecht.
Begeleidt het proces van buurthuis De Nieuwe Jutter.
Sinds 1992 een zogeheten buurtpastor in de Rivierenwijk.
Later ook actief in andere wijken van Utrecht-Zuid.
Praat met zelfstandige beheergroep De Nieuwe Jutter.

foto. Denk aan de vouw.

W

at bij De Musketon fout gaat, loopt bij
buurthuis De Nieuwe Jutter in de
Rivierenwijk al tijden op rolletjes. Al vijf
jaar voor de bezuinigingen draaide het buurthuis
vol op vrijwilligers. Het bestuur, het beheer en de
georganiseerde activiteiten kan rekenen op inzet
van buurtbewoners die zich verbonden voelen met
De Nieuwe Jutter. Het is een goedkope en succesvolle
manier van werken, aldus de enige betaalde kracht
procesbegeleider Titus Schlatmann. Aan hem de
vraag of de situatie van De Musketon te vergelijken
valt met De Nieuwe Jutter.

weg voor het plaatsen van

‘We hebben ontdekt dat
vrijwilligers willen weten
hoe wij het doen.’

W

at is het grootste verschil
tussen de twee buurthuizen?”
Het grote voordeel van De Nieuwe
Jutter is dat het pand is gekocht door
een woningcoörperatie in plaats van
de gemeente, de UVO. Die organisatie
is een dikke laag, die alles in formulieren aangeleverd
wil hebben wanneer er bijvoorbeeld een ruimte gehuurd
moet worden. Wij kunnen snel schakelen in onze eigen
beheergroep.”

H

oe bouw je zo’n loyale groep van vrijwilligers
die hun hart en ziel in De Nieuwe Jutter willen
steken? “
Je vraagt of andere mensen extra taken op zich willen
nemen. Om te beginnen moet je met elkaar door een
deur kunnen. Want kinderziektes hebben we allemaal.
In het begin ging het dan ook wat stroef. Een heel
vanzelfsprekend iets is agenda’s beheren. Je gaat niet de
kaartclub plannen als daarnaast een danscursus wordt
gehouden. Je moet altijd rekening houden met alle mensen die meedoen.”

organiseren of een vertegenwoordiger van de kaartclub. Zij zullen de komende tijd de belangen van de gebruikers behartigen om een beter gebruik
van het pand op poten te krijgen.

Plaats hier een
portretje. van
40 x 50 mm.
Tekstomloop
van 4 mm.
Grijze vlak
weggooien.

“Er hangt in ieder geval een constructieve sfeer in de lucht, en dat is
belangrijk”, aldus een positief ingestelde Van der Ven.

Paspoort:
Sytse Koopmans
63 jaar oud.
Komt uit Friesland.
Studeerde andragologie in Groningen.
Raadslid voor PvdA Utrecht sinds 2010.
Portefeuille: welzijn, WMO en financiën.
Stelde vragen aan wethouder Everhardt.

Qua opslagruimte gaat de speel-otheek veel plek inleveren. Planken
en kasten kunnen in de toekomstige
verbouwde hal veel
praktische ruimte wegnemen.
FOTO: Roel Breet

O

ndanks dat door politieke besluiten de
reorganisatie niet helemaal loopt zoals het
hoort, heeft diezelfde politiek ook al aan de
bel getrokken. PvdA-raadslid Sytse Koopmans was
ontevreden en stelde 11 september mondelinge
vragen aan de wethouder over de uitvoering van de
bezuinigingen op buurthuizen.

B

ent u tevreden met de antwoorden van wethouder Everhardt?
Ja, hij heeft daarin toegegeven dat alles niet loopt
zoals het hoort. Ik heb hem er toevallig laatst nog aan
helpen herinneren. Het is een complexe situatie en hij
gaat er mee aan de slag. Binnenkort komt er een bijeenkomst waar de oude en huidige situatie naast elkaar
worden gelegd.

I

s een partij als de Utrechtse Vastgoed Organisatie
noodzakelijk voor het beheer? Is dat niet juist de
storende factor?
Omdat de gemeente heeft besloten de voormalige beheerders van wijkwelzijnsorganisaties op te heffen, was
het wel zo handig de panden dan gelijk over te nemen.
Deze taak heeft de UVO op zich genomen. Daar ben ik
zelf ook niet zo blij mee, omdat bij sociaal beheer een
heleboel komt kijken.

D

eelt u jullie manier van functioneren met andere buurthuizen? “
Ja. We hebben ontdekt dat andere vrijwilligers geïnteresseerd zijn in hoe wij het doen. Zo willen ze weten
hoe we dit buurthuis in eigen beheer hebben gekregen.
We proberen dan samen met deze mensen een plan te
bedenken dat de tent niet helemaal dicht moet. Wij zijn
in feite de grote broer. De Musketon mag wat ons betreft
best aanschuiven.”

‘De Musketon in zelfbeheer
laten nemen is heel moeilijk.’

M

omenteel loopt het beheer via de UVO erg
stroef. Is zelfbeheer door vrijwilligers een
optie voor De Musketon?
Het buurthuis in zelfbeheer laten nemen is heel moeilijk,
daarvoor is het gebouw te complex. Er zit een sportschool, een bibliotheek en daaronder zelfs een halve
theaterzaal. Daarnaast zijn er veel incidentele gebruikers
die niets met elkaar hebben.

W

at is het stipje op de horizon waar Lunetten
naar toe zou moeten werken?
Omdat het gebouw zo gecompliceerd is wil ik
kijken of er tijdelijk geld vrij te krijgen is om een extra
sociaal beheerder bij te kunnen plaatsen. Of dat plan
reëel is kan ik nog niet vertellen; over die details zijn we
nog niet met de wethouder in gesprek. Je kunt je
afvragen of De Musketon met het aantal teruggeschroefde uren sociaal beheer goed kan functioneren.

