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Locaties 

 

 

Wijkcentrum Cultuurhuis Schoneveld 
 

2019 was het jaar dat het dak van Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld werd gerepareerd na een 

spannende periode waarin het lang onduidelijk was of de reparatie gedaan kon worden. Hopelijk is het 

centrum voor vele jaren weer voorzien van een veilig en sterk dak waaronder vele 

bewonersactiviteiten, ontmoetingen en samenwerkingen plaats kunnen vinden.  

Op 12 juli 2019 zijn de werkzaamheden afgesloten met een feestelijke heropening welke op initiatief 

van een Houtense inwoner werd georganiseerd. Zowel bouwers als Gemeente, inwoners en 

organisaties hebben samen dit samen gevierd. 

 

  

Bezettingsgraad locaties 
 

Binnen ‘van Houten&co’ gebruiken en verhuren we vier verschillende locaties waarover jaarlijks een 

bezettingsgraad wordt berekend. Deze bezettingsgraad geeft de verhouding weer tussen het aantal 

uren dat onze locatie beschikbaar is voor gebruik en verhuur ten opzichte van het aantal uren dat het 

daadwerkelijk gebruikt en verhuurd wordt. Algemeen uitgangspunt in de berekening is dat er van 

vaste momenten in de week uitgegaan wordt, waarbinnen een locatie normaliter in gebruik kan zijn. 

Seizoensinvloeden en vakantieperiodes zijn niet meegenomen.  

 

Dit jaar is de bezettingsgraad per locatie als volgt:  

 

Huis van Houten 

Specifieke uitgangspunten voor deze locatie zijn: 

Openstelling wekelijks van 9.00 – 17.00 uur, 40 uur per week gedurende 52 weken 

Als basis zijn 10 ruimtes meegenomen; totaal aantal te verhuren uren is 20.880. 

De bezettingsgraad voor locatie Huis van Houten is 38,59%, het aantal uren is 8.057,59.    

 

Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld 

Specifieke uitgangspunten voor deze locatie zijn: 

Openstelling wekelijks van 9.00 – 17.00 uur en van 20.00 – 22.00 uur, 50 uur per week gedurende 52 

weken; 

Als basis zijn 21 ruimtes meegenomen, het totaal aantal te verhuren uren is 57.540. 

De bezettingsgraad voor locatie wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld is 27,02%, het aantal uren is 

15.547,3. 

 

Jongerencentrum Enter 

Specifieke uitgangspunten voor deze locatie zijn: 

Openstelling wekelijks op woensdag van 12.30 – 22.00 uur, op donderdag van 15.00 – 23.00 uur en op 

vrijdag van 15.00 – 0.00 uur, 26,5 uur per week gedurende 52 weken; 

Als basis zijn 6 ruimtes meegenomen; totaal aantal te verhuren uren is 8268. 

De bezettingsgraad voor locatie jongerencentrum Enter is 30,89%, het aantal uren is 2.553,99. 

 

 



2 

 

Wijkwerkplaats de Meerkoet 

Specifieke uitgangspunten voor deze locatie zijn: 

Openstelling wekelijks van 9.00 – 17.00 uur, 40 uur per week gedurende 52 weken; 

Als basis zijn 4 ruimtes meegenomen; totaal aantal te verhuren urenis  8352. 

De bezettingsgraad voor locatie de Meerkoet is 18,86%, het aantal uren is 1.575,19. 

 

 

We onderscheiden 3 types gebruikers, namelijk: 

 

Intern:  activiteiten ‘van Houten&co’ 

Sociaal:  huurders waarbij de activiteit een sociaal-maatschappelijk karakter heeft voor bewoners 

van gemeente Houten, huurders die een subsidierelatie met de Gemeente Houten 

hebben en huurders in de vorm van ondersteuning van bewonersinitiatieven. 

Particulier:  huurders waarbij de activiteit geen sociaal-maatschappelijk karakter heeft voor 

bewoners van gemeente Houten, (veelal) gebruik vanuit commercieel oogpunt. 

 
 


