
  

 

 

  

Dit rapport geeft de uitkomst weer van het onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak 

onder de bewoners van Houten, om de huidige functies van Wijkcentrum/cultuurhuis 

Schoneveld te laten voortbestaan. Daarnaast is onderzocht wat de interesse is voor deelname 

aan een zonne-energieproject is.  

Het rapport is op persoonlijke titel geschreven door Henk Smith, voormalig voorzitter van de 

bewoners-klankbordgroep, die betrokken was bij de voorbereiding van het Wijkcentrum. 
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HISTORIE 

 

In 2006 heeft de Gemeente een aantal informatieavonden georganiseerd om de bewoners van Houten 

Zuid te betrekken bij de realisatie van het nieuwe Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld. 

Houten Zuid was toen als gebied volop in ontwikkeling. 

De bedoeling hierbij was om informatie te verzamelen over de wensen van bewoners qua functionaliteit 

en vormgeving, naast de wensen van de toekomstige gebruikers.  

Er is een bewonersklankbordgroep in het leven geroepen, om een inventarisatie uit te voeren op basis 

van gesprekken met bewoners, Gemeente en professionele gebruikers. 

Deze klankbordgroep is actief gebleven tot de opening van het gebouw in 2010. 

Het uiteindelijk resultaat van de klankbordgroep was een lijst met doelen die voor de bewoners en 

gebruikers van groot belang waren. 

Dat is samengevat als: 

- Ontmoeten 

- Centrale locatie 

- Vormgeving integraal in dorpse omgeving. Boerderij als basisvorm 

- Warm, uitnodigend en open binnen-architectuur en goede akoestiek 

- Geen geluids- en lichtoverlast naar de directe omwonenden 

Specifieke functies die werden aangegeven gericht op ontmoeten: 

- Grand café en keuken 

- Dorpsplein 

- Buiten spelen: jeu de boules, voetbalkooi, beachvolleybal 

- Bibliotheek Lek & IJssel 

- Gymzaal: dans, gym  

- Podium 

- Filmhuis 

- Vergadermogelijkheden 

Deze informatie is verkregen via een enquête, die via de verschillende buurtverenigingen is verspreid 

en door middel van gesprekken met de professionele gebruikers. 

Het resultaat is gecommuniceerd naar de Gemeente, de Architect en de Professionele gebruikers.  

De Gemeente Houten en SWOH hebben het hele proces uitstekend ondersteund, met goede 

communicatie over de status van het project naar alle betrokkenen. De klankbordgroep was zeer 

tevreden over het uiteindelijk resultaat en heeft de Wethouder, Architect en SWOH een ‘Brevet van 

Vermogen’ uitgereikt bij de opening, waarbij ‘vermogen’ bedoeld is als ‘kunde en vaardigheid’. 
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HUIDIG GEBRUIK 

 

De professionele gebruikers 

o Reinaerde 

o Bibliotheek Lek & IJssel 

o Houtens Muziek Collectief 

o KMN Kind & Co 

o Omroep Houten 

o Speel-O-theek De drie beertjes 

o ‘van Houten&co’ 

De huurders 

Er is een grote diversiteit aan organisaties die gebruik maken van verschillende ruimtes.  

o Algemeen Maatschappelijke Vorming 

o Cursusruimte 

o Danszaal 

o Hobbyruimte 

o Kantoor 

o Lenstrazaal 

o Lounge 

o Muzieklokaal,1, 2, 3, 4 

o Omroep Houten 

o Ontmoetingsruimte 

o Peuterspeelzaal 1, 2 

o Spreekkamer Kantoor 

o Spreekkamer Studio 

o Theater 
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2017  Overzicht Huurders met   2106   activiteiten-bijeenkomsten 

 

Er zijn 52 verschillende huurders. 
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2017              Entrees 114.425               Bezoekers  86.963 

 

Alle activiteiten van gebruikers en huurders samen leveren over heel 2017 gerekend 86.963 bezoekers 

op. Dit is een berekende waarde gebaseerd op waarnemingen van 1-Januari tot 21-November. 

  

 

Entree verdeling over heel 2017 

Bezoekers aan Professionele Gebruikers: 73.232 

Bezoekers aan Huurders: 13.731 

Personeel: 26.317 

2017     114.425 Entrees
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ONTMOETINGSUREN 

 

Tijdens de voorbereiding van Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld werd duidelijk:  

‘Ontmoeten’ is het gemeenschappelijke doel. Hiermee wordt verbinding gemaakt, en in stand 

gehouden, tussen bewoners in de nog nieuwe wijk.  

Dat is vastgelegd in het Buurtmanifest ‘Het Grote Ontmoeten’. 

 

 

Gebaseerd op de bezoekersaantallen is de hoeveelheid ontmoetingsuren voor 2017 ingeschat op: 

Bezoekers aan Professionele Gebruikers (gemiddeld per bezoek 1 uur)  73.232 

Bezoekers aan Huurders (gemiddeld per bezoek 2 uur)    27.462 

Personeel (gemiddeld per dag 4 uur)       36.500 

       Totaal           137.194 ontmoetingsuren 
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PROBLEEMSTELLING, UITDAGINGEN EN DOEL 

 

Dak vervangen 

Doordat er bouwfouten zijn gemaakt moet het dak voortijdig vervangen worden. De levensduur van het 

gekozen materiaal zou een factor 1,5 tot 2 hoger moeten zijn en de schade had voorkomen moeten 

worden.  De vervangingskosten komen daarom eerder en zijn hoger dan voorzien.  

Voor de Gemeente is het belangrijk om te onderzoeken of er voldoende maatschappelijk draagvlak is 

om met Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld door te gaan, of alternatieven te overwegen. 

Daarnaast is er een duurzaamheidsproces in de Gemeente gestart om Energiezuinigheid en 

Duurzaamheid te stimuleren. 

Door de vervanging van het dak ontstaan er nieuwe mogelijkheden om de doelstellingen van de 

Gemeente op het gebied van duurzaamheid te realiseren. Ondersteuning van de bewoners is daarbij 

belangrijk.  

Door toepassing van nieuwe, lichtere en esthetischer materialen ontstaan mogelijkheden voor 

energieopwekking met behulp van zonnefolie en leien, mits de technische en economische 

haalbaarheid kan worden aangetoond. Eerder is gerekend of zonnepanelen mogelijk zijn, maar die 

waren te zwaar. Met nieuwe materialen is echter een grote gewichtsreductie mogelijk.  

Een economisch NPV model waarin vervanging, levensduur, onderhoudskosten en energieopwekking 

zijn opgenomen, zal inzicht geven in het voordeel dat de Gemeente kan behalen, ten opzichte van 

alleen een kostbare vervanging/reparatie van het dak. 

Hieronder staan twee voorbeelden van nieuwe lichte materialen. 

 

Maatschappelijk draagvlak en duurzaamheid 

Om de besluitvorming door de Gemeente te onderbouwen heeft ‘van Houten&co’ besloten om te 

inventariseren hoe groot het maatschappelijk draagvlak is voor het gebruik van het Wijkcentrum. 

Parallel  een inventarisatie of bewoners belangstelling hebben om te participeren in een duurzaam 

‘EnergieDak’. 
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Uitdagingen 

Omdat de veiligheid van de gebruikers en bezoekers niet in gevaar mag komen, is besluitvorming op 

zeer korte termijn noodzakelijk. 

De uitdaging is hoe er snel een representatief inzicht gekregen wordt over beide aspecten, 

Maatschappelijk draagvlak en Duurzaamheid. 

Doel 

Het doel is om 1000 ingevulde enquêtes in twee weken te verzamelen en te verwerken. 
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EVALUATIE METHODE 

Er is gekozen om zowel op papier in Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld, als digitaal via Facebook te 

inventariseren met behulp van een enquête. Beide versies hebben dezelfde vragen. 

Papieren enquête 

In Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld zijn papieren enquêtes uitgedeeld aan de bezoekers, omdat de 

leeftijdsgroep >55 goed vertegenwoordigd in onder de bezoekers. 

Digitale enquête 

Het Facebook bereik van de Gemeente Houten en Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld is onderzocht 

op bereik en leeftijdsopbouw. Het eerste bereik van de actie was 1765. De professionele gebruikers is 

gevraagd om de informatie te delen via hun Facebook-pagina’s om het bereik te vergroten.  

Er is gedurende één week een Facebook-advertentie geplaatst met een link naar de website van ‘van 

Houten&co’, waar de enquête kon worden ingevuld. 

Media 

Via ‘Omroep Houten’, weekblad ‘het Groentje’ en ‘Algemeen Dagblad’ zijn er na een week 

verschillende inlichtingsmomenten geweest, om aandacht te vragen voor de enquête. Omroep Houten 

heeft een interview op de website gezet met Hennie Jongerius, Beheerder van Wijkcentrum/cultuurhuis 

Schoneveld, en Henk Smith als bewoner. Het ‘Groentje’ heeft een voorpagina artikel gewijd aan het 

thema en het AD heeft een persbericht geplaatst. Radio M heeft een interview live uitgezonden vanuit 

Schoneveld. 

Tijdlijn 

Voorbereiden 

Enquête 

Onderzoek 

Facebook 

bereik 

Facebook 

Advertentie 

live 

Media Facebook Concept 

rapport 

Eind 

rapport 

‘van Houten&co’ ‘Anders’  Groentje 

Omroep Houten 

AD 

Radio M 

Advertentie 

einde 

 Wethouder 

Politieke Partijen 

Raad 

Facebook 

15-11 19-11 21-11 23, 24, 25-11, 1-12 28-11 1-12 5-12 

 

Enquête beoordeling 

MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK 
Op de vraag ‘Wat heeft het Wijkcentrum voor Meerwaarde voor de Houtense bevolking’ zijn de 

antwoorden gecategoriseerd in vier hoofonderwerpen: Locatie, Ontmoeten, Uitstraling, Negatief. 

Op de vraag ‘Is het gelukt om het Wijkcentrum een ontmoetingsplaats te laten zijn waar men zich 

welkom voelt’ , is er een onderverdeling gemaakt in: Ja, Nee, Geen antwoord. 

DUURZAAMHEID 
Op de vraag ‘Is er belangstelling voor deelname aan zonne-energie project’, is er een onderverdeling 

gemaakt in: Ja, Nee, Geen antwoord.  
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RESULTATEN 

Representativiteit 

- De verwachting is dat het leeftijdsprofiel een goede afspiegeling geeft van huidige en 

toekomstige bezoekers. 

- Het bereik van de Facebook actie was uiteindelijk meer dan 12.000. 

- Er zijn in circa twee weken tot 30-november totaal 943 enquêtes ingevuld, waarvan 262 op 

papier. Er komen nog steeds circa 20 enquêtes per dag binnen, maar die worden niet meer in 

de statistiek meegenomen. 

  

 

Resultaat Maatschappelijk Draagvlak 

Op 30 november waren 943 enquêtes binnengekomen en geïnventariseerd. 

 

- Circa   5% negatief, waarvan 2,5% het gebouw lelijk vindt en 2,5% ‘geen meerwaarde’ 

- Circa 59% vindt de meerwaarde het ontmoeten met andere mensen 

- Circa 22% vindt de meerwaarde de centrale locatie, Houten Zuid 

- Circa 14% vindt de meerwaarde in de uitstraling van het gebouw 
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Enquêtevraag: Voldoet Schoneveld als Ontmoetingscentrum?  

 
Ja: 859  Nee: 68  Geen Antwoord:  16 

 Ja: 91%    Nee: 7%    Geen Antwoord:  2% 

 

 

Resultaat Duurzaamheid 

Belangstelling in duurzaamheidsproject ‘EnergieDak’ :   

 

Ja:  201 Nee:   482 Geen Antwoord: 260 

 Ja:  21%  Nee:   51%  Geen Antwoord  28% 
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CONCLUSIES 

 

Response 

Response-doel is op 30 november bijna gehaald. 943 Ingevulde enquêtes van een representatieve 

groep zijn binnengekomen en verwerkt. 

Per dag komen nog circa 20 enquêtes binnen. We halen wel het aantal enquêtes, maar niet voor 1 

december. 

Maatschappelijk belang 

2017: ‘Enquêteresultaat Schoneveld als Ontmoetingscentrum’: 5% negatief, 95% is positief 

2017: 52 Huurders zorgen voor 2106 bijeenkomsten 

2017: Bezoekers 86.963 

2017: Ontmoetingsuren 137.194 

Duurzaamheid 

201 mensen hebben belangstelling om deel te nemen aan een ‘EnergieDak’, zonder voorafgaande 

verdere informatie te hebben ontvangen 

Samenvatting 

Ontmoeten staat centraal in een steeds meer individualiserende maatschappij. 

Het Wijkcentrum verzorgt een belangrijke functie tegen eenzaamheid bij ouderen. 

Door de centrale ligging in Houten Zuid is er geen versnippering en goede toegankelijkheid voor 

kinderen.  

 

Er is kruisbestuiving tussen activiteiten wat zorgt voor verbinding tussen leeftijdsgroepen. 

De uitstraling van het markante gebouw en het warme interieur worden zeer gewaardeerd. 

De mogelijkheden om ruimte te huren wordt intensief gebruikt. 

Een relatief kleine investering heeft geleid tot meer dan 85.000 bezoekers in 2017. 

 

Onderbouwing en verdere analyse 

Alle gegevens en resultaten zijn bij ‘van Houten&co’. Vanwege privacy zijn deze gegevens niet vrij 

beschikbaar.  
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QUOTES VAN BEWONERS, POSITIEF        

 

Heeft Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld Maatschappelijke waarde? 

De locatie is geschikt midden in een mooie wijk, het gebouw is sfeervol en de akoestiek is geweldig voor optredens etc. vooral de inrichting met de grote 
trap is erg leuk. Dat er meerdere activiteiten mogelijk zijn beneden en in de verschillende lokalen is allen maar mooi. Daarnaast vond ik zelf de architectuur 
erg mooi, zonde dat het dak niet bleek te houden, maar doet er niet aan af dat het leuk staat op die plek. 
 
Het samen komen met andere leeftijdsgenoten. Om te voorkomen dat wij als ouderen niet vereenzamen. 
Zonder een beroep of afhankelijk te zijn van anderen om daar heen te kunnen. 
 
Het is een belangrijk dat er locaties zijn die culturele activiteiten laagdrempelig maken. Hoe dichter bij de mensen hoe beter lijkt me, en de locatie van 
Houten Schoneveld voldoet daar prima aan. Langs de belangrijke fietswegen en dichtbij de mensen. 
 
Schoneveld is één van de plekken in Houten (naast vooral Theater Aan de Slinger) waar verbinding plaatsvindt. Dat is wat Houten Houten maakt.  
Schoneveld is een onmisbaar onderdeel van de culturele infrastructuur die de gemeente wil behouden volgens de Cultuurvisie. 
 
Schoneveld ligt heel centraal, heeft een hele fijne sfeer en ik vind het heel leuk om bijv. na pianoles, een disco, of een lezing, of de peuters te zien. Ik voel 
me daardoor meer thuis in Houten en voel me erbij horen. 
 
Open, positieve, moderne, dynamische uitstraling. Visitekaartje van positief actief en gezamenlijk Houten. 
Het is een huis voor de buurt. Licht, ruim en vrolijk met goeie koffie. Ontmoetingsplek, met kinderen op een korte afstand bereikbaar. 
 
Integratie met mensen met een beperking is ook waardevol: inclusie en niet in een aparte locatie 'verborgen'. 
 
Voor de bewoners van Houten Zuid, en kinderen die in Houten Zuid op school zitten heeft het pand een belangrijke meerwaarde. De bibliotheek is voor 
deze mensen goed bereikbaar, en de muzieklessen ook. Verder is het een van de weinige plekken in Houten Zuid die geschikt zijn voor bijvoorbeeld 
concerten, onder meer door de aanwezigheid van een vleugel. 
 
Mooie combinatie van peuterschool, bibliotheek, muziek, huiswerkbegeleiding, gehandicaptenactiviteiten. Veel dingen gericht op jongeren maar ook op 
ouders en ouderen. Ontmoeten! 
 
Ik denk vanuit mijn eigen perspectief dat een grote meerwaarde van Schoneveld is dat kinderen zich in de kleinschalige bibliotheek en muziekschool veilig 
voelen. Doordat alles compact en overzichtelijk is voelen kinderen zich snel thuis en gaan zelfstandig op zoek naar boeken. Althans dat zag ik bij mijn eigen 
kinderen. Daarnaast zie ik regelmatig activiteiten voor senioren en vind het fijn om te zien dat het wijkcentrum waarde heeft voor jong en oud. 
 
Houten-Zuid had voorheen minder culturele activiteiten en gelegenheden dan Houten-Noord en door dit cultuurcentrum is dat veranderd. Bovendien is 
Houten-Zuid nog steeds groeiende en wonen er veel jonge gezinnen met kinderen die muziekles willen volgen, muzikale/culturele bijeenkomsten willen 
bijwonen, gebruik willen maken van de bibliotheek of bijles nodig hebben. Het is een fijne, rustige plek met een goede sfeer. Je kunt makkelijk een praatje 
maken met iemand die je niet kent, dat vind ik echt een meerwaarde hebben. 
 
Jong en oud, zowel mensen met een beperking als zonder, ontmoeten elkaar. Een zeer inspirerende omgeving waar je blij van wordt. 
 
Kruisbestuiving van verschillende groepen en activiteiten die elkaar tegenkomen. Een plek om een fijne middag te verblijven en iets te leren.  
Een plek waar mensen van verschillende leeftijden iets komen doen en zich thuis kunnen voelen. 
 
In de media wordt in allerlei vormen aandacht besteedt aan de voortgaande vergrijzing van onze samenleving. Juist deze locatie verschaft een 
laagdrempelige toegang voor deze groeiende groep Houtenaren die zonder deze Locatie een eenzaam en teruggetrokken bestaan zullen lijden. Het 
samenzijn met leeftijdsgenoten geeft, op welke manier dan ook, een betekenisvolle invulling. Vanuit ‘van Houten&co’ wordt door de vele vrijwilligers 
inhoud gegeven aan de mogelijkheden samen te kunnen zijn. Het kan gewoon niet zo zijn dat deze locatie met haar mogelijkheden verloren gaat. 
 
Houten (zuid) is de afgelopen jaren enorm gegroeid en Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld is cultureel op deze locatie hét centrum voor alle leeftijden!  
Op de dinsdagavond kan het super druk zijn: alle lokalen bezet voor muziek, de kookclub (35/40 man), huiswerkbegeleiding, regelmatig danszaal vol ivm 
vergadering, radio uitzending. Ik vergeet vast nog wat. En dat op 1 avond, een en al ontmoeting. De waarde lijkt me duidelijk en wordt pas echt onderkend 
als het er niet meer is. 
 
Een unieke locatie waar alle lagen van de Houtens gemeenschap elkaar tegenkomen, ontmoeten. Bewust en onbewust. Muzieklessen, 50+ plussers bridge,  
ouderen koor, kinderopvang, zakelijke vergaderingen. Gehandicapten zorg. Presentaties , workshops.  Werkelijk niemand zit elkaar in de weg. Het lijkt 
elkaar zelfs de versterken.  Dit komt omdat het gebouw zeer vriendelijk en ruim is opgezet. Als je binnenkomt voel je je thuis. Locatie Schoneveld zou als 
een voorbeeld locatie moeten gaan dienen voor de rest van Nederland. 
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QUOTES VAN BEWONERS, NEGATIEF   

 

Heeft Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld Maatschappelijke waarde? 

Geen, misschien de bieb nog een beetje. 
 
Het pand ligt toch wat afgelegen voor de meerderheid van de bewoners van Houten. 
De ruimtelijke mogelijkheden zijn wel groot (meerdere typen ruimten) 
 
Niets 

Kan ik moeilijk beoordelen 
 
Huur hoog 
 
Weet ik niet 
 
Dat lelijke dak is jammer en de architect aan te rekenen, zeker nu het bouwkundig ook niet een succes blijkt. 
 
Wat een zwakbeleid. eerst N/z/O/W/S'W een scc. dan weer sluiten. Er zijn al 3 (dure) scc gesloten! afgelopen jaren en dan wordt de Grund weer wel 
gebruikt!! 
 
Eerlijk gezegd kan ik daar niet goed over oordelen, want ik woon in Houten Noord 
 
Ik kom er nooit 
 
Door de manier waarop ik het gebruik, heeft het geen meerwaarde. 
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ONDERBOUWING RESULTATEN 

 

Entrees 

Het aantal entrees over 2017 is bepaald van 1 januari tot 21 november, door middel van de telling met 

behulp van poortjes bij de ingang. De cijfers komen van de Bibliotheek. Er is geverifieerd of de telling 

alleen binnenkomende of ook uitgaande bezoekers meeneemt in het resultaat. Bevestigd is door de 

Bibliotheek dat het systeem alleen binnenkomsten registreert. Het verwachte aantal binnenkomsten 

over heel 2017 is verkregen door het al geregistreerde aantal entrees op 21 november te delen door 

325 en te vermenigvuldigen met 365, het aantal dagen in het hele jaar. 

Het aantal bezoekers aan de professionele gebruikers is bepaald door het totale aantal binnenkomsten 

te verminderen met: 

- Het aantal bezoekers gerelateerd aan activiteiten door huurders 

- ‘Personeelsleden’ die er gemiddeld per dag binnenkomen.  

Het aantal personeelsleden per dag is geschat op 25 en verwacht is dat zij drie keer per dag door de 

poortjes binnenkomen. 

Ontmoetingsuren 

Per categorie ‘huurder, gebruiker en personeel’ is ingeschat wat de gemiddelde verblijfsduur is, wat 

vermenigvuldigd is met het aantal bezoeken.  

- Bezoeker aan Professionele gebruiker (Bibliotheek, HMC), 1 uur 

- Bezoeker aan Huurder, 2 uur 

- Personeel, 4 uur 

Verwerking enquête 

De 262 papieren enquêtes zijn door ’van Houten&co’ ingevoerd in het digitale bestand. Van mensen 

die zowel een papieren als digitale versie hebben ingediend is er één verwijderd, op basis van  

e-mailadres. Lege velden zijn ook verwijderd bij de verwerking per vraag. Omdat niet iedereen alle 

velden heeft ingevuld zijn de volgende gegevens gebruikt: 

- ‘Maatschappelijke Meerwaarde’: 831 antwoorden 

- ‘Voldoet Schoneveld als Ontmoetingscentrum’: 926 antwoorden 

- ‘Belangstelling voor EnergieDak’: 683 antwoorden 

Onderverdeling Maatschappelijke Meerwaarde 

Van alle respondenten is aangegeven of ze in hun antwoord de kernwoorden ‘ontmoeten, uitstraling en 

locatie’ of direct daaraan gerelateerde woorden gebruikt hebben. Per kerncategorie kan er dus een 

bijdrage zijn in de telling. Daarom is het totale aantal scores hoger dan het aantal enquêtes. 

Kwaliteitscheck ‘Voldoet Schoneveld’ 

De percentages voor ‘Meerwaarde Ontmoeten, Locatie, Uitstraling’ en ‘Voldoet Schoneveld als 

Ontmoetingscentrum’ komen zeer goed overeen, respectievelijk 97,5% en 91%. Daaruit zou 

geconcludeerd kunnen worden dat 94% als gemiddelde een goede indruk geeft. 
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FOTO-IMPRESSSIE 
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