Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin
buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen en werken
in één en hetzelfde gebouw. Een buurthuis-plus. Een levendig dorpsplein waarin
buurtactiviteiten en welzijnsorganisaties samenkomen: De Nieuwe Hommel.

Een stukje historie
Wijkcentrum De Hommel in hartje St. Marten was ooit een
florerend buurthuis. Dat is al een tijdje niet meer zo. Het
wijkcentrum staat deels leeg, is regelmatig dicht en functies verdwijnen. Redenen? De huidige maatschappelijke
ontwikkelingen, nieuwe zienswijzen en bezuinigingen.
Begin 2012: gebouweigenaar en welzijnsorganisatie Rijnstad
concludeert dat er iets moet gebeuren. Een oplossing. De
Hommel alleen, zonder ondersteuning, exploiteren lukt niet.
Het is tijd voor een creatieve ommezwaai. Een innovatieve
oplossing die ligt in samenwerking: met de buurt, met
andere welzijnsorganisaties, met ondernemers.
In de vroege zomer van 2012 komen de diverse partijen
voor het eerst bijeen. Het doel: De Hommel overeind
houden en er weer een bruisend buurthuis van maken!

De Hommel nu
Zomer 2013. Een kleine anderhalf jaar later. Rijnstad staat
niet meer alleen. Wij - de buurt, de buurtondernemers,
RIBW, Siza, Oase, Enspiratie en Rijnstad - werken samen
aan die eerdergenoemde innovatieve, duurzame oplossing.
Er is veel gebeurd. Een positief zwaan-kleef-aan-project is
ontstaan. Na bijeenkomsten in de buurt en vergaderingen
met potentiële huurders zijn er inmiddels een stuurgroep,
een participantenraad en diverse adhoc werkgroepen
opgericht die samen, onder de noemer De Nieuwe Hommel,
aan een ‘toekomstbestendig buurthuis’ werken. Een
buurthuis waarin niet enkel de buurt onderdak zal gaan
vinden, maar waar ook dienstverleners hun plek hebben.
Alle neuzen staan dezelfde kant uit en het enthousiasme
over De Nieuwe Hommel groeit met de week.
Er is budget. Voor de stenen welteverstaan. Een subsidie
van de Provincie Gelderland steunt ons in het verbouwingsplan. Het gebouw, uit de jaren ’80 van de vorige eeuw, kan
wel een opknapbeurt gebruiken. Het verbouwingsplan is
afgelopen zomer ontwikkeld. De Nieuwe Hommel krijgt een
frisse, open uitstraling en wordt duurzaam en toekomstbestendig.

2014: De Nieuwe Hommel
Dit najaar (november 2013) gaat de eerste schop in de
grond en sluit de oude Hommel definitief haar deuren.
Begin 2014 zal De Nieuwe Hommel haar deuren openen.
Maar zover zijn we nog niet.
Er zal meer moeten gebeuren dan enkel verbouwen.
Een opknapbeurt binnen en buiten, een mooie inrichting,
een nieuwe keuken wellicht. Bij deze activiteiten zullen
buurtbewoners en buurtondernemers een belangrijke rol
spelen. Het budget voorziet hier niet in. We zijn afhankelijk
van vrijwilligers en fondsen om ons ultieme doel te
bereiken: een wijkcentrum voor en door de buurt, in
samenwerking met professionele partijen. Laagdrempelig
en toegankelijk.

Op eigen benen
Er is nog een doel. Een belangrijk doel en een tikkeltje
ambitieus: De Nieuwe Hommel moet uiteindelijk op eigen
benen kunnen staan. Dat geldt voor iedereen: de organisaties, de buurt, de buurtbewoners.
Zelfbeheer is het ideaal. Dat willen we bereiken binnen
drie jaar. Het plan hiervoor is in de maak.
De Nieuwe Hommel gaat het dorpsplein van de toekomst
worden. Een verzamelgebouw, gedragen door de buurt,
voor de buurt.

Een levendig dorpsplein
waarin buurtactiviteiten
en welzijnsorganisaties
samenkomen:
De Nieuwe Hommel.

Open entree › Veel partijen, één gezicht › Dorpsplein › Duurzaamheid › WiFi ›
Flexplekken › Ondernemersfaciliteiten › Kantoorruimtes › Multifunctioneel › Keuken ›
Horeca › BSO › Speelveld › Kwartiermaken › Opbouwwerk › Kinderactiviteiten ›
Sport & spel › Buurtactiviteiten › Zelfstandigheid › Vitale verbindingen
Facebook www.facebook.com/NieuweHommel › Twitter @NieuweHommel › Mail Nieuwehommel@gmail.com › De Wiltstraat 6 › 6821 CE Arnhem
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Even voorstellen
‘Wij’ zijn de betrokken partijen, de kartrekkers, de waarmakers. Een aantal partijen die gaandeweg het
proces samen zijn gaan optrekken om De Nieuwe Hommel gezicht te geven door de ruimte te verhuren, te huren, te exploiteren en toe te werken naar volledige zelfstandigheid.
Wij zijn de gebouweigenaar, toekomstige huurders, welzijnsorganisaties en ondernemers. En bovenal
zijn wij de buurt.

Rijnstad: welzijnsorganisatie en gebouweigenaar
Rijnstad is een brede welzijnsorganisatie in Arnhem. De maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden van Rijnstad helpen Arnhemmers die problemen hebben. Rijnstad zet ook activiteiten op voor
een uiteenlopende groep mensen: peuters, kinderen, jongeren en volwassenen. Activiteiten in een
wijkcentrum bijvoorbeeld, waarmee de saamhorigheid in een buurt wordt versterkt. Voor Rijnstad
werken ongeveer twaalfhonderd vrijwilligers en driehonderd beroepskrachten.

RIBW AVV: regiokantoor en begeleiding wonen en werken
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei is een organisatie die mensen met langdurige psychische problemen
begeleidt bij wonen, werken en leven. Dat doen we in beschermende woonvormen of bij cliënten
thuis in de wijk. Onze regio’s zijn als een spin, met in het hart het regiokantoor en de woningen van
cliënten die de meeste zorg nodig hebben. We zijn daarom altijd in de buurt. Samen met onze ruim
550 medewerkers helpen we mensen te participeren in de maatschappij en daarmee de regie te
nemen in het leven.

Siza: werkplekken en buitenschoolse opvang
Dagelijks zetten medewerkers van Siza hun energie, kennis en kunde in om mensen met een beperking zodanig te ondersteunen dat zij hun leven kunnen organiseren zoals ze zelf willen. Kinderen,
jongeren en volwassenen. De vragen lopen uiteen van ondersteuning thuis, logeren en 24-uurszorg in
een huis van Siza. Van begeleiding en behandeling tot werk in de wijk, op leerwerkplekken en coaching en re-integratie.

Oase: catering, vrouwenactiviteiten
Stedelijk Vrouwencentrum Oase is een centrum waar vrouwen uit alle culturen de veiligheid, mogelijkheid en ruimte krijgen voor ontmoeting, zelfontplooiing, emancipatie en scholing en integratie.
Via cursussen op maat, activiteiten en empowerment-projecten worden vrouwen gestimuleerd om
hun eigen kracht en talenten te ontdekken en in te zetten om actief en volwaardig deel te kunnen
nemen aan de samenleving. Stedelijk Vrouwencentrum Oase is onderdeel van Rijnstad.

Enspiratie: horeca en facilitair
Enspiratie is gespecialiseerd in het ontwikkelen van sociale ondernemingen. Dit doen wij om mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt zelfstandig te maken voor het verrichten van werkzaamheden.
Enspiratie doet dit altijd in een commerciële context met als doel van cliënten medewerkers te
maken, van begeleiders leidinggevenden. Dagbesteding wordt werk, beperkingen worden kansen.

Buren in Zaken: ondernemers
Buren in Zaken (kortweg BiZ) is een informeel platform voor ondernemers die wonen of werken in de
buurt. BiZ is sociaal en actief en stimuleert samenwerking en informatie-uitwisseling tussen
ondernemers op buurtniveau. BiZ stimuleert graag initiatieven die deze visie ten uitvoer brengen of
ondersteunen en heeft als doel ogen te openen voor wat er leeft in een buurt, verwondering teweeg
te brengen en ondernemers ‘dicht bij huis’ met elkaar in contact te brengen: dan ontstaan er mooie
dingen.

Vitale Verbindingen: ervaringsdeskundigen
Vitale Verbindingen is een team van mensen die hun ervaring met kwetsbaarheid willen inzetten om
andere mensen in de wijk te helpen. Dat willen we doen door informatie en advies te geven en door
trainingen en thema-avonden te verzorgen vanuit de wijkcentra in Sint Marten, Sonsbeekkwartier en
Klarendal.

De buurt!
Sint Marten/Sonsbeekkwartier: een stadswijk in het noorden van Arnhem, net buiten de centrumring.
Een actieve wijk, een sociale wijk, een diverse wijk. Een wijk die zich kenmerkt door smalle straten,
overwegend oudere huizen, door zichtbare parkeeroverlast, een grote woningdichtheid en veel kleine
ondernemers. Een wijk waarin zelfredzame mensen en kwetsbare mensen buren van elkaar zijn. Een
wijk van jong en oud, van gezinnen en eenpersoonshuishoudens, van allochtonen en autochtonen.
Rijnstad.nl
Siza.nl
ribwavv.nl
enspiratie.nl/
facebook.com/Bureninzaken
sintmartensonsbeekkwartier.nl

Architecten
Studio-oxl.nl
Frankwillemsarchitecten.nl

Tekst
Floor Scholten

Huisstijl
Buro Welie

