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Gebruik gebouw, leeuwerikstraat 36
Naar aanleiding het definitieve besluit van de gemeente Hengelo (2013) tot het stopzetten van de 
subsidie is onze stichting op advies van de Gemeente Hengelo in overleg getreden met de nieuwe 
huurder van het gebouw Stichting Mediant. Mediant heeft in september 2014 haar intrede in het pand
genomen. Onze stichting heeft afspraken met Mediant gemaakt tot verdergaande samenwerking in 
activiteiten en het gebruik van het gebouw aan de leeuwerikstraat 36 te Hengelo in de avonduren en 
in de weekenden. Daarmee konden de activiteiten van het Vogelkwartier doorgang vinden, Zo leek t.

De basis voor 't mogen blijven gebruiken van het gebouw aan de Leeuwerikstraat 36 ligt in het 
vastleggen van het gebruik ervan. Door t uitblijven van een huurovereenkomst tussen gemeente en 
de nieuwe huurder Mediant, heeft 't Vogelkwartier in 2015 geen gebruiksovereenkomst kunnen sluiten
met Mediant. De voorwaarden voor 't gebruik van het pand zijn niet duidelijk, en daarmee kon de 
Stichting geen duidelijkheid geven aan haar gebruikers. Als Stichting hebben we daardoor begin 2015 
afscheid moeten nemen van veel reguliere betalende gebruikers, die elders hun onderdak hebben 
gevonden.  

De eerste helft van 2015 heeft het bestuur (met behulp van protest uit buurt, en de politiek – zie 
bijlagen) meerdere gesprekken gevoerd met gemeente en Mediant om tot duidelijkheid te komen. 

Nieuwe situatie
Door het stopzetten van subsidie, het wegvallen van onze betaalde beheerders, is het bestuur op zoek
gegaan naar nieuwe wegen om de buurt (vrijwilligers) te activeren. 
De gebruikers die nog wel bleven hebben moeten wennen aan de nieuwe situatie. Het pand wordt 
gehuurd door een andere huurder, wij zijn gebruiker in avonduren en ev. in 't weekend, en 'te gast' in
sommige daguren. 
Het bestuur heeft in 2015 zes maal intensieve gesprekken gevoerd met huurder en personeel van 
Mediant over de mogelijkheden en wijze van gebruik. Dit heeft helaas nog niet geresulteerd in een 
gebruikersovereenkomst. Echter heeft dit wel geleid tot vertrouwen in gebruik van het gebouw, en in 
mogelijke samenwerking in activiteiten. 

Activiteiten
In maart hebben we een buurinformatiebijeenkomst georganiseerd om vrijwillig beheerders te 
werven. Daarmee hebben we ons administratieve beleid geborgd, en gezorgd dat we als gebruiker het
gebouw netjes hebben achter gelaten. 

Vrouwengroep Rosa heeft met een aantal zelfstandige groepen Naailes, kaartknipgroep en een 
Praatgroep georganiseerd in het Vogelkwartier. Deze vinden veelal overdag plaats, en zijn te gast in 
de nieuwe situatie. 

De volgende groepen hebben daarnaast in 2015 gebruik gemaakt van ruimtes in het Wijkcentrum:
– keramiekclub (maandagochtend)
– ´t Korhoen, schoonmaak en klussen
–  Keyboardclub Anacrouse
– bestuursvergaderingen bewonersoverleggen Klein Driene
– Peuterspeelzaal Spring
– I-punt inloop & fotobewerking cursus (wo-morgen)
– I-punt inloop & computerlesssen (di-morgen)
– Biljartclub vogel ¼ keu, Biljartgroep maandagavond groep.
– Jeu de boules dames en heren
– kaartclub



2015 is voor Wijkcentrum ´t Vogelkwartier een jaar waarin veel gebruikers zijn weggegaan. Ondanks 
stopzetting van (een groot deel) onze subsidie hebben we de potentie activiteiten te kunnen blijven 
organiseren. Daarin hebben we in 2015 meerdere bijeenkomsten voor en met de buurt georganiseerd 
om van gedachten te wisselen over de toekomst van 't Vogelkwartier en om nieuwe vrijwilligers te 
werven. 

Speeltuinen
De Cesar Speeltuin, is elke middag open. De buurt Klein Driene is erg betrokken in toezicht op de 
speeltuin. Mede daardoor blijft de speeltuin netjes.  
De speeltuin aan de Leeuwerikstraat wordt veelvuldig bezocht door kinderen en ouders. Het is en 
blijkt een mooie besloten plek die aantrekt tot het doorbrengen van de middag. Door het plaatsen van
de blokhut hebben we de speeltuin vaker in het weekend volledig kunnen openen.

Onderhoud speeltuinen
Het Groenonderhoud is op beide locaties is uitgevoerd, met medewerking onze vrijwilligers. Deze 
samenwerking verloopt erg prettig. Helaas kan 't Korhoen niet meer steunen op begeleiding van onze 
beheerders, waardoor deze samenwerking is geeindigd. Overige onderhoudszaken uitgevoerd:
- noodzakelijke onderhoudsingrepen panakooi uitgevoerd (loc. Cesar Franckstraat)
- speelzand onder speeltoestellen bijgevuld
- inventarisatie kwaliteit speeltoestellen beoordeeld.

In 2015 heeft het Vogelkwartier gelukkig geen last van vernielingen gehad. 

Bestuurlijke zaken
Als bestuur van stichting Wijkcentrum 't vogelkwartier hebben we proactief ingezet op:
- samenwerking met Mediant inzake gebruik gebouw ‘om niet’ door ‘t Vogelkwartier en gebruik van 
inventaris van gebouw (eigendom van onze Stichting) door Mediant. 
- duidelijkheid verkrijgen over gebruik van het gebouw
- het betrekken van (nieuwe) vrijwilligers.

Het bestuur bestond uit drie leden. In oktober en november 2015 heeft bestuur middels 
buurtbijeenkomsten met de buurt en vrijwilligers gesproken over wegblijven van activiteiten (gezien 
het geringe aantal vrijwilligers) en de toekomst van het Vogelkwartier. Daaruit is naar voren gekomen 
om in 2016 weer met een aantal vrijwilligers klein te beginnen: paaseieren zoeken, volleybaltoernooi, 
st. maarten optocht, jeu de boulestoernooi. Daarmee wordt betrokkenheid vergroot, en worden 
nieuwe vrijwilligers aangeboord. 

Ondanks dat de Stichting geen subsidie meer ontvangt voor haar activiteiten, stelt het bestuur ook 
voor 2015 een jaarrekening op. Om helder en transparant te kunnen zijn over de door haar 
ondernomen activiteiten in 2015, en verantwoording af te kunnen leggen over op de balans van de 
Stichting staande reserveringen en middelen.

Onderstaande treft u tot slot een link van de activiteiten van 't Vogelkwartier,

Film activiteiten 't Vogelkwartier: 
https://www.youtube.com/watch?v=N2YAPZ1PZ9A 
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