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Buurtkamer voor en door bewoners Wildzoom een stap dichterbij 
 

Barneveld, 31 mei 2016 – Wonen is meer dan alleen een dak boven je hoofd. Wonen betekent ook 

fijn wonen in een veilige, schone omgeving waar je prettig contact met je buren hebt. Een 

buurtkamer waar bewoners uit de wijk Zuid III activiteiten kunnen organiseren en elkaar kunnen 

ontmoeten, moet die sociale functie aan de Wildzoom gaan vervullen. Maandag 30 mei 

ondertekenden Woningstichting Barneveld, Welzijn Barneveld en Stichting Buurtkamer Zuid III 

een intentieovereenkomst voor de realisatie daarvan. Afhankelijk van het verloop van de 

exploitatie en procedures start de buurtkamer met ingang van begin 2018. 

De buurtkamer is er straks voor en door bewoners uit de wijk, laagdrempelig en voor iedereen 

toegankelijk. Welzijn Barneveld bewaakt de toegankelijkheid en neutraliteit van de buurtkamer. Zij staat 

de Stichting Buurtkamer vanuit haar ervaring met welzijn en vrijwilligers met raad en daad bij. Met 

ingang van 1 januari 2017 moet er een sluitende exploitatie voor het eerste jaar, met een positief 

vooruitzicht naar het daaropvolgende jaar. 

Ieder zijn rol 

Met deze voorwaarden kregen wijkplatform Zuid III en Veller zes wijkbewoners enthousiast om zich in 

te zetten voor deze buurtkamer. Samen gaan ze nog voor de zomer de Stichting Buurtkamer Zuid III 

oprichten en met elkaar het eerste bestuur van deze stichting vormen. Van belang is om fondsen en 

organisaties te benaderen voor een financiële bijdrage voor de inrichting en de toekomstige exploitatie 

van de buurtkamer. Daarnaast is de stichting verantwoordelijk voor de dekking van te maken kosten en 

de exploitatie en gaat zij ervoor zorgen dat er activiteiten worden georganiseerd voor de wijk. 

Woningstichting Barneveld bouwt het gebouw, stelt het aan Stichting Buurtkamer Zuid III beschikbaar 

op basis van een gebruikersovereenkomst en verzorgt straks het onderhoud van het gebouw en de 

installaties. 

Sociale huurwoningen en buurtkamer 

Op de voormalige locatie van de Eben Haëzerschool in Zuid III gaat Woningstichting Barneveld veertien 

sociale huurwoningen bouwen. Het gaat om tien eengezinswoningen en vier beneden- en 

bovenwoningen. De school is begin dit jaar gesloopt.  

Met het vertrek van de school is een belangrijke speel- en ontmoetingsplek voor de wijk voor kinderen 

en volwassenen vervallen. Vanuit de behoefte van bewoners pleitten wijkplatform Zuid III en Veller 

samen met Welzijn Barneveld voor de realisatie van een nieuwe ontmoetingsplek in de wijk. 

Woningstichting en gemeente waren positief en stelden als voorwaarde dat Welzijn Barneveld een 

voortrekkersrol vervult in de exploitatie ervan. 

Dit is niet het enige voorbeeld waar Woningstichting Barneveld laat zien zich in te zetten voor vitale 

wijken en kernen. Vanuit de vraag en behoefte van (toekomstige) bewoners realiseert de 

woningstichting aan de Van den Berglaan in Voorthuizen, naast 22 seniorenappartementen, ook een 

gemeenschappelijke activiteiten- en ontmoetingsruimte voor bewoners. Aan Valkhof 154 maken 

wijkbewoners ook veel gebruik van de ruimte voor (kinder)activiteiten en ook instanties houden er 

bijeenkomsten voor deelnemers. 


