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1 Inleiding

Wijkcentrum 't Vogelkwartier is ontstaan uit het in 2003 opgeheven buurtcentrum Klein Driene en de al 
zeer lang bestaande speeltuin 't Vogelkwartier. Om uiteenlopende redenen heeft de gemeente Hengelo 
besloten om beide centra samen te voegen tot een zogeheten Wijkwelzijnsvoorziening, waarin 
laagdrempelig en brede mogelijkheden moeten worden geboden ter verhoging van het welzijn van alle 
bewoners in de wijk. 

De Stichting Wijkcentrum 't Vogelkwartier bestuurt 2 locaties: het wijkcentrum met speeltuin op de locatie 
't Vogelkwartier (leeuwerikstraat) en wijkgebouw en de speeltuin op locatie aan de Cesar Franckstraat.
Het bestuur van 't Vogelkwartier bestaat volledig uit vrijwilligers. Dit impliceert wel dat zij voor dit werk 
voor de wijk niet betaald worden. Dit is statutair vastgelegd in de statuten van de stichting. 

In 2013 heeft gemeente Hengelo in het kader van bezuinigingen op maatschappelijk vastgoed geheel 
eenzijdig de huurovereenkomst en de subsidieverlening aan de stichting stopgezet. Het bestuur heeft in 
2014 een verdergaande samenwerking met de nieuwe huurder van het wijkcentrum aan de 
Leeuwerikstraat 36 gezocht en gevonden (Mediant). In 2015 is deze samenwerking in gesprek met 
Mediant verder verkent: in mogelijke activiteiten en het gebruik van het gebouw. Het bestuur heeft daarbij
tevens gekeken naar noodzakelijke veiligheid, van vrijwilligers en bezoekers van het Vogelkwartier. Een 
aantal vrijwillig beheerders heeft zich bereid gevonden een BHV training te volgen en in samenwerking 
met Mediant mogen onze vrijwillig beheerders in de toekomst gebruik maken van BHV- herhalingstraining 
die georganiseerd wordt door Mediant. In 2015 hebben buurt en bestuur moeten wennen aan deze nieuwe
situatie. Er zijn veel gebruikers gegaan en nieuwe gekomen. Dat zien we ook met vrijwilligers. Dit 
beleidsplan laat daarom een duidelijke visie zien voor de jaren 2016-2018. Want ’t Vogelkwartier leeft!

2 Doel statuten/vertaling naar heden (2016)

Het bestuur stelt -opgedragen en zelf bepaald- de volgende doelen voor het wijkcentrum. Alle activiteiten 
en ontwikkelingen zouden in dienst van deze doelen moet staan.

1. Faciliteren van (positieve) wijkgerichte initiatieven vanuit de wijk
2. Aanbieden van laagdrempelige activiteiten voor zoveel mogelijk verschillende groepen uit de 

gehele wijk
3. Faciliteren van wijkgerichte organisaties
4. Het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk

Het bestuur is volledig autonoom in het invullen van deze doelen, zij het binnen de kaders die de 
gemeente voor wijkwelzijnsvoorzieningen biedt. Het bestaan van 't Vogelkwartier is immers in grote mate 
afhankelijk van de gemeentelijke subsidies hiervoor.

Het bestuur wil deze taak efficiënt vervullen (verantwoorde wijze omgaan met eigen belastinggeld), 
rekening houdend met de geldende regelgeving. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over de 
uitgevoerde activiteiten in een jaarverslag en een financieel jaarverslag. 
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3 Verzorgingsgebied 

Het verzorgingsgebied van 't Vogelkwartier is de wijken Klein Driene, De Noork en Elsbeek. De gemeente 
schrijft hierover het volgende in hun meerjaren wijkplan [Wijkplan Noord 2005-2008, Hoofdstuk 2].
Het inkomen in de wijk Noord ligt onder het Hengelose gemiddelde. Verhoudingsgewijs zijn er veel mensen
met een bijstandsuitkering. Het aantal mensen dat langer dan drie jaar een bijstandsuitkering heeft, ligt in
Noord gemiddeld ook hoger.

3.1 Elsbeek

In Elsbeek wordt het beeld bepaald door met name vooroorlogse woningbouw,afgewisseld met recentere 
woningen. Het merendeel van de woningen is vrije sector. De buurt is enigszins vergrijsd en er wonen 
weinig jongeren. Opvallend is het lage aandeel bewoners met een niet-westerse etniciteit. De inkomens in 
de buurt zijn doorgaans wat hoger. De binding met de buurt lijkt groot; de doorstroom is laag. Meer dan 
de helft van de (hoofd) bewoners woont al meer dan tien jaar in de buurt. De buurt heeft een eigen 
bewonersorganisatie.

3.2 De Noork

De Noork bestaat uit twee gedeelten. Het gedeelte met vooroorlogse woningbouw, dat aansluit op de 
Elsbeek, en een naoorlogs gedeelte, dat uit (gestapelde) woningbouw uit de jaren ‘50 bestaat. Dit laatste 
gedeelte vertoont meer overeenkomsten met Klein Driene. Het merendeel van de woningen is sociale 
woningbouw. In het naoorlogse gedeelte van De Noork wonen veel jongeren die hun wooncarrière in de 
buurt starten. De doorstroom in deze buurt is hierdoor hoog. Gezinnen met kinderen en 55-plussers 
komen in de buurt minder voor. In De Noork wonen veel mensen van niet-westerse afkomst. Het 
merendeel van deze bewoners heeft de Turkse etniciteit. Het inkomen van de bewoners ligt aanzienlijk 
lager dan dat van de gemiddelde Hengeloër en één op de tien huishoudens ontvangt een 
bijstandsuitkering.

3.3 Klein Driene

Klein Driene is een homogene buurt met veel sociale woningbouw uit de jaren ‘50. Er wonen veel 
jongeren, die binnen een paar jaar de buurt weer verlaten. Dit maakt dat de doorstroom in de buurt hoog 
is en de binding met de buurt laag. Ook voelen bewoners zich minder verantwoordelijk voor de buurt dan 
elders in Hengelo. Gezinnen met kinderen en ouderen zijn in Klein Driene sterk ondervertegenwoordigd. 
Klein Driene is een multiculturele buurt. Ruim een kwart van de bewoners is van niet-westerse afkomst 
(14% heeft de Turkse etniciteit). Het inkomen van de bewoners is in het algemeen laag.  Klein Driene 
heeft een eigen bewonersorganisatie BOL Klein Driene/Noork

De wijken kennen een diversiteit aan bewoners.
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4 Visie

Wijkcentrum ’t Vogelkwartier heeft als visie:

- Minder beleid, meer activiteit
o Je kunt als vrijwillig bestuur onmogelijk kennis hebben van alle beleidsgebieden binnen het 

welzijn en daarnaast, naast de dagelijkse werkzaamheden, het met voldoende inzet runnen 
van een wijkwelzijnsvoorziening. Vandaar dat het Vogelkwartier de komende drie jaar ervoor 
kiest om minder op beleid in te zetten, maar meer op het organiseren van activiteiten in de 
buurt, met en door activering van bewoners: daar ligt onze kracht.

- Basis op orde
o Gezien de nieuwe samenwerking met Mediant worden we gebruiker van een gebouw. Als  

bestuur zorgen we voor de juiste randvoorwaarden waardoor vrijwilligers kunnen opereren en 
excelleren. We borgen de veiligheid van onze vrijwilligers en de bezoekers / deelnemers aan 
onze activiteiten, en faciliteren in opleiding, cursus en training. 

- Vóór en dóór de buurt
o Het Vogelkwartier richt zich op de buurt en haar bewoners. Daar moet de komende drie jaar 

het accent liggen. Het organiseren van activiteiten voor én door alle doelgroepen. De buurt, de
gebruikers zullen met het wegvallen van de beheerders zelf meer tijd moeten investeren voor 
het organiseren van activiteiten. 

Er is de afgelopen jaren met volle inzet aan de bovenstaande visie gewerkt. Met als resultaat dat ’t 
Vogelkwartier een stevige positie heeft verworven in de wijk. Door bezuinigingen kan het bestuur niet 
meer rekenen op ondersteuning in beheerders, waardoor de druk op vrijwilligers groter wordt. Door samen
met een aantal vrijwilligers selectief de juiste activiteiten te organiseren in wil het bestuur door de 
komende jaren nieuwe vrijwilligers in en uit de buurt activeren. Daarmee blijven buurtbewoners 
betrokken, behoudt het wijkcentrum zijn functie en kunnen de speeltuinen blijven bestaan. 

5 Doelgroepen

Gegeven al het hiervoor genoemde vinden we dat 't Vogelkwartier zich moet richten op:
- alle leeftijdsgroepen: peuters (2,5-4), basisschool (4-12), jeugd (10-18), volwassenen (21-55), 

ouderen (55+)
- alle aanwezige etniciteiten
- alle opleidingsniveaus

Een uitzondering zou gemaakt kunnen worden voor de doorstromende bewoners, die nauwelijks binding 
hebben, hoeven en houden met de wijk. Ook behoren bewoners van andere wijken niet tot de doelgroep.
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6 Beleid 

6.1 Gemeente

Een van de doelstellingen uit de Stadsvisie 2010 is het versterken en professionaliseren van de 
wijkwelzijnsvoorzieningen. Hengelo kiest ervoor om basisvoorzieningen bijv. kinder- en peuteropvang, 
scholen, winkels en sport- en zorgvoorzieningen in de wijk en te vestigen en deze toegankelijk voor 
iedereen te maken en zo een bijdrage te leveren aan een grotere leefbaarheid in de wijk. In dat kader is 
was de wijkwelzijnsvoorziening voor de buurten Klein Driene, De Noork en Elsbeek geconcentreerd in ‘t 
Vogelkwartier. Met het coalitieakkoord van het college 2014-2018 van de gemeente Hengelo is door 
bezuiniging de subsidie aan Stichting Wijkcentrum ’t Vogelkwartier dusdanig stopgezet, dat huur van het 
Wijkcentrum niet meer mogelijk is. Er bestaat enkel nog ruimte voor subsidie van kleinschalige 
activiteiten.  Ook kan het bestuur geen beroep meer doen op de beheerders in dienst van het 
Werkgeversinstituut van de Gemeente Hengelo. 

Gemeente en de stichting hebben een gezamenlijk belang in goed beheer van de speeltuin, liefst door 
betrokkenheid van de buurt. 

6.2 Gezamenlijke wijkcentra cluster Noord

Stichting Wijkcentrum kent vanuit de historie een goede samenwerking met de overige wijkcentra in 
Hengelo Noord: Sterrentuin, Slangenbeek en Hasseler-es.  Daarin ligt een sterke verbondenheid en 
mogelijkheden voor gezamenlijk gebruik van middelen. Het Vogelkwartier kan en mag hier een beroep 
doen op de overige centra, bijvoorbeeld voor het lenen van een geluidsinstallatie ten behoeve van een 
buitenactiviteit. 

6.3 Vogelkwartier

Zoals bij de visie al omschreven kiest het bestuur van het Vogelkwartier voor een laagdrempelig beleid. 
Daar waar nodig zullen we professionaliteit tonen en beleid volgen. Waar mogelijk laten we beleid los en 
zoeken we zelf naar goede werkbare omstandigheden. Waar die mogelijkheden liggen en welke acties 
hiervoor noodzakelijk zijn, zullen we als bestuur blijven onderzoeken. 

‘Vernieuwend Welzijn’ is een begrip dat oud staatssecretaris Jet Bussemaker heeft gelanceerd tijdens een 
Wmo conferentie in 2009. In de Wet maatschappelijke ondersteuning staan de zelfredzaamheid en 
organisatiekracht van mensen in hun sociale omgeving centraal. Voor ’t Vogelkwartier betekent dit dat we 
meer dan ooit gebruik maken van vrijwilligers. De professionals zijn ondersteunend. Echter het vinden en 
behouden van goede vrijwilligers is een lastige opgave. Door bijeenkomsten te organiseren, komen we in 
gesprek met de buurt. Door met de buurt laagdrempelig activiteiten te organiseren en ontplooien creëren 
we vertrouwen en betrokkenheid. 
We zullen meegroeien in de term “vernieuwend welzijn” en de komende periode onze positie daarin gaan 
bepalen. 
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7 Terugblik op 2013-2015

Het zijn bewogen jaren geweest waarin de vrijwillig bestuurders letterlijk stukgelopen zijn op het 
voorkomen van sluiting van ’t Vogelkwartier. Het vroegtijdig weglopen van gebruikers hielp daar niet bij. 
Dit heeft bestuur en vrijwilligers veel negatieve energie gekost. In 2015 is daarover veel met vrijwilligers, 
bestuur en gemeente gesproken. 
Lichtpunt is de stabiliteit die gevonden is in de samenwerking met nieuwe huurder Mediant. In 2015 is een
goede basis gelegd voor het kunnen blijven gebruiken van het gebouw aan de Leeuwerikstraat 36, en het 
mogelijk uitbreiden van gezamenlijke activiteiten. 
Het bestuur kent door deze moeizame periode begin 2016 nog (maar) drie actieve bestuurders. 

8 Vooruitblik op 2016-2018 

8.1 Algemeen maatschappelijke ontwikkelingen

- Vanuit de landelijke overheid worden veranderingen doorgevoerd, zoals de invoering van de WMO
- Tegenwoordig lijken mensen een andere leef- en werkpatroon te hebben, wat een negatief effect heeft

op het werven van vrijwilligers. Daarnaast hebben de vrijwilligers ook andere behoeftes. Zo zijn zij 
over het algemeen minder snel bereid om wekelijkse werkzaamheden uit te voeren dan eenmalige of 
meer ad hoc werkzaamheden

8.2 Gemeentelijk beleid

- De gemeente wil meer centralisatie en samenwerking tussen instellingen, dit komt o.a. naar voren in 
de sociale structuurvisie van de gemeente 

- Er is meer aandacht gekomen voor het activeren van allochtone groepen
- Er wordt steeds meer gevraagd om bijvoorbeeld te faciliteren voor sociale activering vanuit de 

gemeente
- Inzetten op participatie en eigen kracht uit de wijk

8.3 Ontwikkelingen in het werkgebied/de wijk

- Door de fusie van buurtcentrum Klein Driene en ’t Vogelkwartier moeten de bewoners van drie zeer 
uiteenlopende buurten worden ondergebracht in 1 wijkcentrum. Het is de afgelopen jaren erg lastig 
gebleken deze buurten naar ons wijkcentrum te trekken

- Er is sprake van vergrijzing in de wijk. De oudere bewoners blijven, terwijl er onder de jongere 
bewoners veel doorstroom is, zoals in Klein Driene. Over het algemeen is het een gemêleerde wijk

- Verder zijn er, vooral ook in de buurt Klein Driene, relatief veel bewoners van niet-westerse afkomst, 
met name van Turkse afkomst. In de toekomst zal het wijkcentrum hier meer op inspelen

- De ontwikkeling van een nieuw winkelcentrum in Klein Driene is stopgezet. 

8.4 Vertaling /concretisering naar werkdoelen 2016-2018

Voor de jaren 2016-2018 zetten we in op de in hst. 4 genoemde visie, door:
- Vastleggen van gemaakte afspraken met Mediant middels een bruikleenovereenkomst (voor gebruik 

van inboedel van het gebouw door Mediant) en een gebruiksovereenkomst (voor gebruik van het 
gebouw ‘om niet’ door Stichting Wijkcentrum ’t Vogelkwartier). 

- Organiseren buurtinformatiebijeenkomsten (in contact met mensen komen)
- Te faciliteren naar bestaande bewonersoverleggen (Elsbeek en Klein Driene), in gebruik speeltuinen 

en gebouwen. 
- Organiseren van aantal laagdrempelige activiteiten, ev. programmering in samenwerking met 

Mediant.

Daarmee stabiliteit te creëren, en betrokkenheid in de buurt te vergroten, en actieve buurtbewoners te 
vinden die;
- zich als vrijwilliger willen (blijven) inzetten voor de buurt;
- deel willen nemen in het bestuur van de stichting. 

Verbinding in activiteiten is daarbij de sleutel. Als voorbeeld benoemen we de mogelijkheid voor het 
uitvoeren van kleine afgebakende onderhoudsklussen aan speeltoestellen, als werkje/ dagbesteding voor 
cliënten van Mediant.
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9 Activiteiten

Een onderdeel van de visie van het Vogelkwartier is activiteiten voor en door de wijk. In 2014 en 2015 zijn
de volgende activiteiten georganiseerd, ter illustratie wat in 2016-2018 voortgezet gaat worden.  

9.1 Activiteiten 2014-2015

Op maandag, woensdag- en donderdag middagen zijn gedurende het voor- en najaar kinderactiviteiten 
georganiseerd voor de allerkleinsten (2-4 jaar), mede met hulp van vrijwilligers. Op vrijdagmiddagen is in 
voor en najaar de buitenspeelmiddag georganiseerd, met extra spellen.

Op 22 juni 2014 hebben we een eerste familiedag georganiseerd. Aangezien de animo voor een 
buurtvolleybaltoernooi sterk is afgenomen de laatste jaren.   
Met deelname van ca. 100 kinderen en 150 volwassenen mag de dag een heus succes worden genoemd 
voor de buurt. Hierbij hebben we onder andere een zeskamp georganiseerd, en een heuze stormbaan 
opgesteld. 

De zomervakantiespelen in de week van 12 t/m 16 aug. 2014 (voor kinderen van 4-12) jaar waren  een 
daverend succes. Vrijdag kon zelfs de duizendste deelneemster worden verwelkomd. De organisatie 
(vrijwilligers!) had een prachtig programma in elkaar gezet, met elke dag een ander thema. Dolf op de 
theaterfiets maakte zijn opwachting en bracht iedereen in oosterse sferen, clown Okidoki gaf circusles en 
Michel deed een kinderbootcamp. Stal Driene verzorgde huifkartochten en bij Lotus kon je een enge nep-
wond laten maken op je hand. De scouting hielp met broodjes bakken en popcorn maken boven het 
houtvuur. Van der Poel zorgde voor een ouderwetse ijsco-kar met heerlijk ijs. Er was een luchtkussen, een 
stormbaan en op vrijdag als klap op de vuurpijl ook nog een 16 meter lange zeepsopbuikschuifbaan.
Minder spectaculair maar zeker niet minder leuk waren de oud-hollandse spellen zoals blikgooien. En 
natuurlijk was er van alles te knutselen. Mooie tegeltjes, stoere indianentooien en hippe zonnekleppen 
werden geproduceerd. Wie even rust wilde, ging naar de filmzaal waar steeds leuke films werden gedraaid.
Tussen de middag was er elke dag iets anders te eten. Pannenkoeken, poffertjes, broodjes knakworst,soep
en natuurlijk vrijdag patat. Het weer werkte mee, de sfeer was prima en iedereen hoopt dat er volgend 
jaar weer vakantiespelen kunnen worden georganiseerd. Dit hangt af van de gemeente Hengelo.  

De Seniorendag georganiseerd door wijkvereniging Klein Driene De Noork was weer geslaagd, de 
samenwerking is goed en de ouderen ( waarvan velen goede herinneringen aan ’t Vogelkwartier hebben) 
vinden een bezoek aan het wijkcentrum gezellig. 
Daarnaast wordt het wijkcentrum twee a drie maal per jaar gebruikt voor een activiteit van de 
Zonnebloem. Zij organiseren een gezellige middag met diner voor ouderen uit de wijk. Wij zijn dan 
ondersteunend.

Vrouwengroep Rosa heeft met een aantal zelfstandige groepen Naailes, kaartknipgroep en een Praatgroep 
georganiseerd in het Vogelkwartier. 

In december 2014 hebben we een vrijwilligersborrel georganiseerd om de inzet van de groep vrijwilligers 
voor kinder- en overige activiteiten in 2014 te bedanken. Groot animo en erg gezellig. Sinds 2013 keert 
het bestuur (m.u.v. vaste vrijwillige beheerders) geen vergoeding meer uit aan vrijwilligers.  

De Sint Maarten op 11 november was een groot succes en doordat we met een echte fanfare lopen extra 
leuk. De opkomst was erg groot. Voor het maken van lantaarntjes wordt voor komend jaar verbinding 
gezocht met de lokale basisscholen St. Jan en De Akker. 

Op 13 december 2014 hebben we een grote kerstmarkt georganiseerd, waarbij kinderen met veel plezier 
hebben geschaatst op de kunstijsbaan. De kraampjes rondom zijn gevuld met verkoop van zelfgemaakte 
kerstartikelen. Samen met de verkoop van lekker kersthapjes en drankjes bleek dit een ware aanvulling 
als activiteit. De markt trok ca. 250 bezoekers. 

De volgende groepen hebben daarnaast in gebruik gemaakt van ruimtes (gehuurd) in het Wijkcentrum:
– keramiekclub (maandagochtend)
– Hengelose Amateurfotografen Vereniging (ma-avonden)
– infopunt, dinsdagen en donderdagen
– ´t Korhoen, schoonmaak en klussen
– ´t Korhoen crea groep
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–  Keyboardclub Anacrouse
– toneelclub voor kinderen 6-12 jaar én v.a. 12 jaar
– bestuursvergaderingen bewonersoverleggen Klein Driene
– bestuursvergaderingen bewonersoverleggen Elsbeek
– Peuterspeelzaal Spring
– I-punt inloop & fotobewerking cursus (wo-morgen)
– I-punt inloop & computerlesssen (di-morgen)
– KBO ouderen middag (1x/mnd)
– MEE Twente bestuur Vriendenkring (1ste wd vd mnd)
– Biljartclub vogel ¼ keu, Biljartgroep maandagavond groep.
– Jeu de boules dames en heren
– kaartclub
– Reanimatie lessen Heng. Sportduikers (vr-avond)

Onderhoud speeltuinen
Het Groenonderhoud op beide locaties is uitgevoerd, met medewerking van ´t Korhoen en onze 
vrijwilligers. Deze samenwerking verloopt erg prettig. Leerlingen van ´t Korhoen beleven veel plezier van 
deze dagbesteding. Overige onderhoudszaken uitgevoerd:
- scharnieren schommels vervangen, (loc. Leeuwerikstraat)
- noodzakelijke onderhoudsingrepen panakooi uitgevoerd (loc. Cesar Franckstraat)
- speelzand onder speeltoestellen bijgevuld (loc. Leeuwerikstraat)
- houten speeltrein dak vervangen (loc. Leeuwerikstraat)
- wekelijks groenonderhoud tijdens voor- en najaar en de zomer (beide locaties)

9.2 Weekprogramma 2016

Hieronder een overzicht van het weekprogramma in wijkcentrum ’t Vogelkwartier. Op onze website 
www.vogelkwartier.nl staat het actuele  activiteitenoverzicht. 

MAANDAG
08.45 – 11.15 uur peuterspeelzaal ‘t Vogelkwartier
09.00 – 12.00 uur inloop
09.00 – 12.00 uur I- punt inloop
09.30 – 11.30 uur keramiek

13.15 - 15.45 uur peuterspeelzaal ‘t Vogelkwartier
13.30 – 17.00 uur inloop
13.30 – 17.00 uur speeltuin
19.00 – 22.00 uur inloop
20.00 – 22.30 uur kaarten (1x per maand)

DINSDAG
08.45 – 11.45 uur peuterspeelzaal ‘t Vogelkwartier
09.00 – 12.00 uur inloop
09.00 – 12.00 uur I-punt inloop
13.15 - 15.45 uur peuterspeelzaal ‘t Vogelkwartier
13.30 – 17.00 uur inloop
13.30 – 17.00 uur speeltuin

19.00 – 22.00 uur inloop
19.00 – 19.30 uur wijkagent (inloop)
 
20.00 – 22.00 uur BOL Klein Driene en de Noork (1e dd vd mnd)
20.00 – 23.00 uur Bestuursvergadering Stichting Wijkcentrum ’t Vogelkwartier (2e dd vd mnd)

WOENSDAG
08.45 – 11.45 uur peuterspeelzaal ‘t Vogelkwartier
09.00 – 12.00 uur inloop
13.15 - 15.45 uur peuterspeelzaal ‘t Vogelkwartier

http://www.vogelkwartier.nl/?page_id=143
http://www.vogelkwartier.nl/?page_id=143
http://www.bol-kleindriene-denoork.nl/
http://www.vogelkwartier.nl/?p=294
http://www.vogelkwartier.nl/?page_id=143
http://www.vogelkwartier.nl/?page_id=143
http://www.vogelkwartier.nl/?page_id=143
http://www.vogelkwartier.nl/?page_id=143
http://www.vogelkwartier.nl/
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13.30 – 17.00 uur inloop
13.30 – 17.00 uur speeltuin
19.00 – 22.00 uur inloop
19.00 – 22.00 uur Biljartclub vogel ¼ keu

DONDERDAG
08.45 – 11.45 uur peuterspeelzaal ‘t Vogelkwartier
09.00 – 12.00 uur inloop
09.00 – 12.00 uur I-punt cursus
13.15 - 15.45 uur peuterspeelzaal ‘t Vogelkwartier
13.30 – 17.00 uur inloop
13.30 – 17.00 uur speeltuin
13.30 -17.00 uur kaartclubs

19.00 – 22.00 uur inloop (3e dd vd mnd niet)
19.30 – 22.30 uur Keramiekclub 2

VRIJDAG
08.45 – 11.45 uur peuterspeelzaal ‘t Vogelkwartier
09.00 – 12.00 uur inloop
13.15 - 15.45 uur peuterspeelzaal ‘t Vogelkwartier
13.30 – 17.00 uur inloop
13.30 – 17.00 uur speeltuin

ZATERDAG
16.00 – 18.00 uur Jeu de boules heren

De speeltuin aan de Leeuwerikstraat is onder openingstijden van Mediant zonder toezicht open. Buiten de 
openingstijden is de speeltuin ook geopend, toegankelijk door opening in het hek. Na 20.00 uur en 
zonsondergang is de speeltuin verboden toegang. 
De speeltuin aan de Cesar Franckstraat is openbaar, en vrij toegankelijk. 

http://www.vogelkwartier.nl/?page_id=143
http://www.vogelkwartier.nl/?page_id=143
http://www.vogelkwartier.nl/?page_id=143
http://www.vogelkwartier.nl/?page_id=143
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10 Organisatie 

10.1 Bestuur

Om de genoemde ambities te realiseren is een bestuur nodig waarin alle verschillende aspecten 
vertegenwoordigd zijn. Ook moeten de belangen van de gehele wijk vertegenwoordigd zijn. Dit betekent 
niet dat 'alle soorten mensen' in het bestuur moeten zitten, maar wel dat het bestuur voeling moet houden
met alle doelgroepen, dus, van Oude molenweg tot Händelstraat, van Oldenzaalsestraat tot Griegstraat.

taak/verantwoordelijkheid/portefeuille Rol Persoon

aanspreekpunt van bestuur voor derden (via 
beheerders)

voorzitter vacant

financiën: bewaking, begroting, betaling, inning penningmeester Theun de Vries

verslaglegging, archiefvorming, correspondentie secretaris Loes Wilbers

vrijwilligers (werving, coördinatie inzet, beloning), 
activiteiten (opzet en coördinatie)

Loes Wilbers/Jeffrey Middelbos

Beleid bestuur Allen

Onderhoud binnen bestuur Jeffrey Middelbos/ extern

Activiteiten bestuur Allen

Onderhoud buiten bestuur Vrijwillig beheerders John en 
Alexander 

Wijkdeel Elsbeek bestuur Loes Wilbers

Wijkdeel De Noork bestuur Jeffrey Middelbos
Theun de Vries

Wijkdeel Klein Driene bestuur Vacature

vertegenwoordiging in wijkoverleg Noord lid Een bestuurslid, indien 
gevraagd

10.2 Beheer 

Het Vogelkwartier heeft (begin 2016) beschikking over 3 vrijwillig beheerders. Deze beheerders dragen 
zorg voor veilig gebruik van gebouw en speeltuin door gebruikers tijdens openingstijden zonder huurder 
Mediant. Zij zijn gastheer/vrouw voor de gebruikers van de accommodatie. 

Voor het kunnen uitvoeren van de activiteiten is voor een aantal aspecten beheer en toezicht nodig:
1. Toezicht op de activiteiten, minstens indien het om vrije activiteiten gaat (speeltuin)
2. Controle/bewaking van de middelen (speeltoestellen)
3. Schoon en netjes achterlaten van het gebouw
4. Beheer en onderhoud van het terrein (groenbeheer, speeltoestellen)
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5. Kantinebeheer en administratie, verantwoording van gebruikte middelen
6. Voorraadbeheer/ inkoop van materiaal en koffie etc.
7. Administratie (contributies)
8. Aanspreekpunt voor de gebruikers

Dit beheer is noodzakelijk: Zonder vrijwillig beheerders zijn er geen openingstijden van het Wijkcentrum. 
Het bestuur faciliteert deze vrijwillig beheerders in verdere professionalisering door het volgen van BHV en
het beschrijven van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

10.3 Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van groot belang voor onze wijkwelzijnsvoorziening. Naast het bestuur en de beheerders 
zijn zij de drijvende kracht van de organisatie. Kinderactiviteiten, volleybal, familiedagen en doe-middagen
zijn een aantal voorbeelden van activiteiten, georganiseerd door vrijwilligers. 
Het bestuur faciliteert vrijwilligers in het organiseren van activiteiten, door:

- mee te denken in verbinding met andere activiteiten, organisaties.
- door betrokken te zijn in de organisatie van activiteiten (niet in de lead)
- door activiteiten die de doelen van de stichting in dit beleidsplan ondersteunen financieel te 

ondersteunen 

10.4 Ondersteunende organisaties

Op de volgende ondersteunende organisaties kan onze stichting in meer of mindere mate een beroep 
doen:

- Gezamenlijke Wijkcentra Noord
- Gemeente Hengelo
- Stichting Jantje Beton

 

10.5 Externe relaties

Externe relaties, zoals het NUSO, zijn organisaties waar we als Vogelkwartier een goed band mee hebben. 

11 Accommodatie

11.1 Gebouwen

De Stichting heeft ter beschikking in de speeltuin aan de Leeuwerikstraat: een blokhut met WC, opberghok
en keukentje. Tevens gebruikt ‘t Vogelkwartier in overleg met Mediant de garage voor opslag van 
speelvoorzieningen en materieel. In de speeltuin aan de Cesar Franckstraat heeft de Stichting ter 
beschikking een beheerdersgebouw en een garage voor opslag van materieel groenonderhoud. 

11.2 Speeltuinen 

De speeltuin aan de Leeuwerikstraat is in 2014 en 2015
door vrijwilligers onderhouden. De kwaliteit van de speeltuin
blijft daarmee op niveau. Groenonderhoud wordt op beide
locaties door vrijwilligers uitgevoerd. Op moment dat deze
wegvallen zal de gemeente Hengelo dit overnemen. Het
grote houten speelkasteel is toe aan vervanging. In overleg
met de gemeente zal bestuur in 2016 een traject starten
hoe betrokkenheid van de buurt in het beheer en onderhoud
van de speeltuinen te vergroten. Het bestuur heeft in 2015
bepaald dat zij zonder goed beheer, geen
verantwoordelijkheid kan dragen voor de speeltuin.
Speeltuin aan de Cesar Franckstraat is openbaar. Gemeente
is hier verantwoordelijk voor de toestellen. 
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12 Financiën

Stichting Wijkcentrum ’t Vogelkwartier heeft in 2014 en 2015 bewust geen subsidie aangevraagd. Mede 
om zich te beraden op de toekomst, in afwachting van de voortgang in de samenwerking met Mediant. 

Het bestuur heeft over 2014 en 2015 jaarrekeningen laten opstellen. Deze zijn openbaar en zijn ingediend 
bij de Gemeente Hengelo. Daarmee wil zij transparant zijn in haar doen en laten, en haar beleid en 
uitgaven verantwoorden. 

12.1 Begroting 2016

De begroting voor 2016 zal separaat aan de gemeente Hengelo worden verstrekt. 

13 Afsluiting

Het bestuur van het Vogelkwartier zal het beleids- en werkplan als leidraad gebruiken voor de komende 
jaren 2016 tot en met 2018. Belangrijk is de constatering dat het Vogelkwartier een jonge en frisse 
uitstraling aan het wijkwelzijn in haar wijk wil geven. En dat het zoekt naar goede 
samenwerkingsverbanden met haar sociale partners. 

Het Vogelkwartier, 
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