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Wie verzint de naam?

Huizen	krijgt	broedplaats	die
inwoners	zelf	vorm	gaan	geven
2 uur geleden      4 minuten     Mensen    voorlezen

H

Huizen	krijgt	een	broedplaats	waar	inwoners
initiatieven	kunnen	ontplooien,	creatief	bezig
zijn,	sociaal	kunnen	ondernemen,	duurzame
ideeën	ontwikkelen	en	vooral	maatschappelijk
betrokken	zijn.	Hiervoor	heeft	Gert	Jan	Visser
een	pand	aan	de	Havenstraat	5	voorlopig
beschikbaar	gesteld.

et idee komt van Karin Rienstra van onder andere Jude
Catering. Zij is al langer bezig om te kijken hoe iets dergelijks

in Huizen te realiseren is. Ze klopte in oktober vorig jaar aan bij

Jolanda
Westrum en

Karin Rienstra
met op de

achtergrond
het pand aan

de
Havenstraat.

Foto: Bob
Awick
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Jolanda Westrum van Vrijwilligerscentrale Huizen. “Het idee sloot
aan bij wat diverse burgerinitiatieven hadden geopperd in een
bijeenkomst in september, dus zijn we het samen gaan uitwerken”,
geeft Jolanda Westrum aan.

Karin Rienstra: “Aanleiding voor mij was dat ik veel dingen zie
gebeuren in de samenleving. Nu gaat veel online, winkels staan leeg
en komen niet terug. Het wordt niet meer zoals het was, hoe vreselijk
dat ook is. Ik zag ook dat er behoefte is aan levendigheid in
winkelcentra en dat er een behoefte is om samen dingen te doen. De
broedplaats zal activiteiten organiseren die interessant en leuk zijn.
Je ziet dat vaker in winkelcentra in gemeenten.”

Programma	maken
Wat ze voor ogen hebben is een ruimte waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten en kunnen ‘broeden’ op bijvoorbeeld workshops die ze
geven, discussieavonden, lezingen of thema thee’s. Karin Rienstra:
“Met elkaar kunnen we dan een programma maken van activiteiten
waar mensen welkom zijn.” Jolanda Westrum: “Belangrijk is daarbij
dat iedereen betrokken is en het voor iedereen toegankelijk is.”

Het nieuws komt vers van de pers en moet nog verder uitgewerkt
worden. Karin Rienstra: “We hebben als voorbeeld hoe de
StadsmakersCoöperatie dat doet. Die is in Amsterdam Noord
begonnen met mensen bij elkaar te brengen in een pand. Zij helpen
ons hierbij ook. In Huizen zal dat het er anders gaan uitzien, want het
zal door de inwoners zelf worden vormgegeven. Een naam hebben we
dus ook nog niet. Wie een goede naam weet kan zich melden.”

Pand	inrichten
Inwoners die mee willen werken of ideeën hebben kunnen zich
melden bij Vrijwilligerscentrale Huizen. Jolanda Westrum: “We hopen
binnenkort de sleutel te krijgen en gaan dan het pand inrichten.
Mensen die daar bij kunnen helpen zijn ook welkom. Binnenkort is er
weer NLdoet, dus misschien maken we daar wel een klus van.” 

Nadrukkelijk legt Karin Rienstra uit dat dingen die de broedplaats
ontwikkelt niet gratis hoeven te zijn. “Geld is alleen geen doel op
zich, maar een middel om iets te bereiken.” Jolanda Westrum:
“Mensen moeten ook hun brood kunnen verdienen, dus kan het zijn
dat activiteiten die er zijn betaald moeten worden. Belangrijk is wel
dat het dan ook nog steeds laagdrempelig blijft, dus voor iedereen
toegankelijk.”

Karin Rienstra: “Het is ook de bedoeling
dat mensen gewoon binnen kunnen lopen.
Er is altijd koffie of thee met iets lekkers.

‘We	willen	zelfredzaam
worden.	Hoe	dat	vorm
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Er zal dan ook altijd iemand zijn voor een
gesprek. Ik kan hier gewoon met mijn
laptop werken.” Uiteindelijk is het wel de
bedoeling dat de broedplaats ‘zijn eigen
broek kan ophouden’. “We willen
zelfredzaam worden. Hoe dat vorm moet

gaan krijgen, weten we ook nog niet. Wellicht door flexwerkplekken
aan te bieden waarvoor mensen betalen of een ‘Vrienden van’ op te
richten.”

Zij hoopt ook dat jongeren zich betrokken gaan voelen bij het project
en het zullen helpen vorm te geven. “Daar zijn wij als
Vrijwilligerscentrale Huizen al langer mee bezig en dat is een
belangrijk punt voor ons. We willen ze graag kennis laten maken met
sociaal ondernemerschap.” Als voorbeeld noemt ze het initiatief van
scholieren van de Huizermaat die DeBuurtTas ontwikkelden voor hun
studie.

Karin Rienstra: “Sociaal ondernemen betekent dat je waarde aan de
maatschappij toevoegt. Daar kun je je geld mee verdienen, maar het
is geen verdienmodel op zich.” Jolanda Westrum: “Je ziet
ontwikkelingen die er op wijzen dat sociaal ondernemen de nieuwe
economie gaat vormen. Een broedplaats is hier een heel geschikte
plaats voor. Mensen kunnen er samen komen en hun ideeën
uitwerken en samenwerken.”

Behoefte	aan	contact
“De broedplaats is een expeditie die we als inwoners samen aangaan
en samen vorm moeten gaan geven. We denken dat dit een goed
moment is om er mee te starten. Mensen hebben behoefte aan
contact. De verbindende factor van een dergelijke broedplaats is heel
belangrijk.”

Karin Rienstra: “Toen ik hier kwam wonen, dacht ik dat Huizen een
suf en saai dorp was. Toen ik de mensen leerde kennen, bleek dat
helemaal niet waar. Met de broedplaats is er ook een etalage waarin
we kunnen laten zien wat er allemaal al is. Diverse partijen zien dat
ook zeker zitten, zoals het museum.”

Als het pand geopend is, zullen Jolanda Westrum en Karin Rienstra
dat laten weten. “Ik denk dat we zeker in het begin er veel zullen
zitten, zodat mensen langs kunnen komen en kunnen praten over
hun ideeën. Afhankelijk van wat er mogelijk is met de dan geldende
maatregelen”, zegt Karin Rienstra. “We gaan er met zijn allen, dus
samen met de inwoners, iets moois van maken.”


 


 


 


 

 
 

moet	gaan	krijgen,	weten
we	ook	nog	niet’	+
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