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Voorwoord 
 

Stichting “Buurthuis De Ezel”, hierna te noemen: de stichting, biedt u hierbij het 

jaarverslag 2011 aan. 

De stichting is een gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie, die actief is binnen 

de ontmoetingsfunctie. 

De stichting is opgericht op 24 december 2009 en actief vanaf januari 2010. 

 

In 2011 is de stichting uitgedaagd op een aantal onderwerpen: 

 

 Het schrijven van een vrijwilligersbeleid. 

 

 Het financieel afwikkelen van het losmaken van Stichting 

Welzijnsbevordering Kern8. 

 

 Het neerzetten van een goed en laagdrempelig programma op het 

gebied van beweging, educatie, creativiteit en recreatie. 

 

 Het verbeteren van de interne communicatie. 

 

 Het opzetten van een nieuwe website. 

 

Dankzij de inzet van alle vrijwilligers is de stichting erin geslaagd om 

zelfstandig te worden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee een goed beeld te geven van de 

ontwikkelingen en de werkzaamheden van Stichting “Buurthuis de Ezel” 

C.A. Has-Raaijen  

Voorzitter Stichting “Buurthuis De Ezel” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot: om de leesbaarheid van het jaarverslag te vergroten, zijn de gegevens 

van de producten van 2011 als bijlage opgenomen. In de tekst wordt 

hiernaar verwezen.  
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Geschiedenis 

 
Buurthuis “De Ezel” bestaat al 35 jaar. De eerste dertien jaar draaide het 

buurthuis zelfstandig onder de vlag van Wijkvereniging Schilderswijk.  

In 1989 werd door de Gemeente Heerhugowaard een welzijnsorganisatie in 

het leven geroepen. (SWH) 

Buurthuis “De Ezel” werd ondergebracht bij deze organisatie. Na de fusie 

tussen SWH en Kern8, in 2009, werd Buurthuis “De Ezel” een onderdeel van 

Kern8. Ook de Wijkvereniging is tot op heden actief en er vallen verschillende 

werkgroepen onder de wijkvereniging.  

In 2010 heeft Buurthuis “De Ezel” ervoor gekozen een zelfstandige stichting te 

worden. Zowel de stichting als Wijkvereniging “Schilderswijk” maakt gebruik 

van het pand in het Fabritiuspark. 

 

Missie, visie en effect 
 

De missie, visie en effect van de stichting is: 

 

De Ezel is een actief buurthuis dat zich richt op de Schilderswijk.  

De stichting werkt mét mensen en vóór mensen, groepen en individuen. 

 

De missie van de stichting is ervoor te zorgen dat de bewoners van de 

Schilderswijk betrokken blijven bij de samenleving.  

 

In onze visie worden in een laagdrempelig buurthuis activiteiten aangeboden 

die de participatie van mensen vergroot en de leefbaarheid in de wijk 

versterkt.  

Specifieke aandacht gaat uit naar wijkbewoners die niet vanzelfsprekend 

aan ontmoeting en participatie toekomen.  

 

Het effect moet zijn dat mensen in de Schilderswijk niet vereenzamen of in 

een isolement terecht komen. Daarnaast blijkt dat de sociale cohesie 

versterkt wordt door het gevarieerde aanbod. 

 
 

Buurthuis “De Ezel”, Buurthuis van kansen! 
 

De stichting biedt de gemeente alle kans om het welzijn van de bewoners 

van de Schilderswijk te bevorderen. 

Het bestuur staat er voor open om daar waar wenselijk het aanbod nog 

verder te differentiëren of uit te breiden. Het laatste is beperkt haalbaar door 

de beschikbare ruimte. Het bestuur staat echter open voor uitbreiding/ 

aanbouw daar waar eventuele toekomstige samenwerkingspartners een 

meerwaarde voor de wijk bieden. De stichting wil graag samenwerken met 

welzijnspartners om een compleet en uitgebalanceerd aanbod te kunnen 

presenteren. Samen met onze subsidieverstrekker wordt daar hard aan 

gewerkt.
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organogram van de organisatie 
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Het programma 
 

Het programma richt zich op alle doelgroepen en leeftijden. Het programma 

komt tot stand op basis van o.a. de vraag (in beeld gebracht door behoefte-

c.q. tevredenheidsonderzoek) van wijkbewoners en bezoekers. De uitvoering 

is geheel in handen van wijkbewoners en vakkrachten. Tevens kan de 

accommodatie beschikbaar worden gesteld aan buurtbewoners, mits 

activiteiten gerelateerd zijn aan de eerder genoemde missie, visie en effect. 

 

 

Open Dag 
 

Een maand vóór de start van de cursussen, houdt de stichting een Open 

Dag. Op deze dag zijn de vakkrachten aanwezig van alle voor dat seizoen 

geplande cursussen. De mensen kunnen het buurthuis bezoeken en 

informatie vragen. Ook kan er vanaf deze dag worden ingeschreven op 

cursussen. 

 

 

Public relations 
 

In de maand augustus verzorgt de stichting in eigen beheer een 

programmaboekje. In dit boekje wordt een overzicht gegeven van alle 

cursussen en activiteiten, die de stichting organiseert.  

Dit programmaboekje wordt huis-aan-huis bezorgd in Schilderswijk 1, 

Schilderswijk 2 en in een deel van de Heemradenwijk ( zie figuur 2 op 

bladzijde 15 en figuur 3 op bladzijde 17) 

 

Er verschijnt één week voor de Open Dag een grote advertentie met daarin 

het programma van het hele seizoen in De Koerier, een weekblad, dat huis-

aan-huis wordt verspreid in Heerhugowaard en omstreken. 

 

De stichting maakt gebruik van het maandelijkse verenigingsblad van 

Wijkvereniging “ Schilderswijk”, De Ezelsbrug, om de wijkbewoners op de 

hoogte te houden van haar programma.  

 

Sinds augustus 2010 is de stichting in het bezit van een up-to-date website: 

www.buurthuisdeezel.nl  

 

 

  

http://www.buurthuisdeezel.nl/
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De ruimtes 
 

De ruimtes van de accommodatie die gebruikt kunnen worden voor 

activiteiten zijn: 

1. Grote zaal, voor peuterspeelzaal, grote activiteiten en 

themabijeenkomsten. 

2. Antenneruimte, voor cursussen en vergaderingen, aantal deelnemers 

max.12. 

3. Hobbyruimte, voor creatieve cursussen en activiteiten, aantal 

deelnemers max.12. 

4. Groot kantoor, voor administratie en vergaderingen met minder dan 8 

deelnemers. 

5. Barruimte, ontmoetingsruimte. 

6. Serre, zou gebruikt kunnen worden voor cursussen en vergaderingen 

met max. 12 deelnemers, wordt echter als rokersruimte benut waardoor 

er geen activiteiten kunnen plaatsvinden. 

7. Klein kantoor, waarin het kopieerapparaat staat en een tafel voor 

administratief werk. Er is een kleine ruimte bij de grote zaal waarin het 

materiaal en het sanitair van de peuterspeelzaal is ondergebracht. Er is 

een kleine ruimte waarin de drukker al het materiaal heeft staan dat 

nodig is om het wijkblad te drukken. Hier staat ook de 

dupliceermachine van Wijkvereniging “Schilderswijk”. 

                                
 

figuur 1. plattegrond van de Ezel   
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Organisatie 
 

De stichting wordt volledig door vrijwilligers gedragen.  

Er is geen betaalde beroepskracht aanwezig. 

 

Het bestuur 

Het bestuur bestaat uit voorzitter, penningmeester, secretaris en drie leden. 

Het bestuur vergadert minimaal één keer per maand. 

 

Daarnaast vergadert het bestuur 3x per jaar met afgevaardigden van de 

betreffende werkgroepen. 
 

Te weten:                

 Disco 

 Keezen 

 Klaverjassen 

 Bridge 

 Vrij bridge 

 Volwassenbingo 

 Bingo 

 Ouderenwerk 

 Eenmalige activiteiten 

 Kerngroep 

 Bargroep 
 

De dagelijkse gang van zaken van het volwassenwerk en het kinderwerk, het 

cursuspakket, wordt geregeld door de Kerngroep. In de Kerngroep zit de 

volwassenwerker, de kinderwerker, de PR-medewerker en een notulist. De 

kerngroep vergadert één keer per drie weken. 
 

 

Eén keer per jaar vergadert het bestuur met de afzonderlijke werkgroepen. 

Tijdens deze vergadering komen de werkgroep-specifieke zaken aan de 

orde, zoals de financiële afsluiting en de begroting voor het volgende jaar. 

Het gelopen jaar wordt dan door de werkgroep en bestuur geëvalueerd.  

Deze vergadering wordt altijd gepland aan het einde van het seizoen.  
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Bestuurszaken 2011 
 

 In 2011 heeft het bestuur de overlegstructuur binnen een werkgroep 

ingrijpend gewijzigd. 

 

De werkgroep Sport & Recreatie werd gevormd door afgevaardigden van 

diverse losse activiteiten. Deze spraken elkaar incidenteel over de 

voortgang. Daar waar onduidelijkheden bleken, koppelde één persoon dit 

geheel terug naar het bestuur. In praktijk bleek dat een ieder zich hierin 

niet volledig kon vinden. Om de communicatie te optimaliseren is het 

bestuur ertoe overgegaan alle activiteiten autonoom te maken.  

Het bestuur gaat nu rechtstreeks in overleg met de activiteitenteams. 

Dit verschaft het bestuur meer inzicht in de organisatie en de financiële 

situatie van de activiteiten en de vrijwilligers hebben een directere inbreng. 

 

Hiertoe kreeg elk activiteitenteam de opdracht een begroting voor de 

activiteit te maken. Het bestuur wil graag dat de teams proactief zijn, 

opdat er meer draagvlak is binnen de organisatie. 

 

 Het schrijven van een vrijwilligersbeleid. 

  

Een nieuwe opzet voor een vrijwilligersbeleid was al aanwezig, maar het 

geheel moest nog worden uitgewerkt. Het bestuur heeft alle facetten van 

het vrijwilliger- zijn bekeken. Het sparren met elkaar en het juist opschrijven 

van teksten heeft veel tijd in beslag genomen. Het vrijwilligersbeleid is klaar 

en inmiddels gepubliceerd op de website van Buurthuis “De Ezel” 

 

 Het opzetten van een nieuwe website 

 

 Een website, die niet up-to-date is, is antireclame voor de organisatie. 

Het is gelukt om een vrijwilliger te vinden, die de website een nieuwe 

uitstraling geeft. Deze vrijwilliger heeft de site herbouwd en is ook de 

webmaster. Het bestuur coördineert vragen als: 

Welke zaken worden er gepubliceerd? 

Welke “knoppen” moet de website hebben? 

Wie gaat de webmaster van teksten voorzien? 

Hoe vaak moet de site worden aangepast om te kunnen spreken van up-

to-date? 

 

Het bestuur denkt al met al dat de huidige werkwijze tot grote  

meerwaarde leidt voor de wijkbewoners. 
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Beheer van Buurthuis “De Ezel” 
 

De stichting kent geen betaalde beheerder. Toch moet het buurthuis 

beheerd worden. Deze taak wordt door een aantal vrijwilligers uitgevoerd. 

 

 Technische zaken 

Deze werkgroep zorgt ervoor dat het pand (aan de binnenkant) en de 

inventaris in goede staat verkeert. Als er reparaties en/of vernieuwingen 

noodzakelijk zijn, kan ze een beroep doen op het klussenteam. 

In de zomervakantie van 2010 heeft een aantal vrijwilligers van het 

klussenteam alle plafonds vernieuwd. Ook is het houtwerk weer 

voorzien van een nieuwe verflaag. 

 

 Schoonmaak 

De dagelijkse schoonmaak wordt door een betaalde kracht gedaan. 

Er is hiervoor gekozen, omdat de stichting op deze manier kan 

waarborgen dat het buurthuis daadwerkelijk schoon is. De grote 

schoonmaak wordt deels betaald en deels vrijwillig gedaan. 

 

 Planning van de ruimtes / activiteiten. 

Het inplannen van eigen cursussen en activiteiten en 

verhuuractiviteiten wordt gedaan door de Kern. Deze werkgroep houdt 

de agenda bij en kijkt of de gevraagde ruimte vrij is. De aanvragen 

voor verhuuractiviteiten worden ook door de Kern ingepland. 

 Bij onduidelijkheid of de activiteit binnen de doelstelling valt, wordt er 

advies gevraagd aan het bestuur. 

 

 Bargroep 

Bij openstelling van het buurthuis is altijd een lid van deze werkgroep 

aanwezig.  Als het niet mogelijk is om voor de volledige duur van de 

activiteit barbezetting te regelen, kan de activiteit niet doorgaan. 

De voorzitter van de bargroep zorgt voor de inkoop van de dranken en 

andere zaken, die aan de bar verkocht worden. 

 

  

Taken en verantwoordelijkheden 
 

De taken en verantwoordelijkheden liggen bij het bestuur en zijn 

gedelegeerd aan de werkgroepen. 

Veranderingen binnen beleidszaken gaan altijd via het bestuur waarin iedere 

werkgroep een stem heeft. Dit is bij besluit zo gesteld om het draagvlak bij 

veranderingen zo groot mogelijk te maken, tevens geeft dit de organisatie 

transparantie. 
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Vrijwilligers 
 

De stichting beschikt over een enthousiast team van 150 vrijwilligers. 

Zij vormen het hart van de organisatie. Zonder hen is de stichting niet in staat 

om activiteiten te organiseren. Het vinden en binden van hen aan de 

organisatie heeft een continue prioriteit. 

Stichting Buurthuis “De Ezel” heeft een trouwe groep vrijwilligers.  

Een aantal vrijwilligers is zelfs al langer dan 25 jaar actief.  

De tijdsbesteding van de 150 vrijwilligers beslaat op jaarbasis 19.700 uur 
 

De 5 B’s; Binnenhalen,/begeleiden/behouden/belonen/beëindigen zijn 

leidend binnen het vrijwilligersbeleid. Vrijwilligerswerk is echter niet vrijblijvend. 
 

Binnenhalen 

Vrijwilligersvacatures worden kenbaar gemaakt via het wijkblad “De 

Ezelsbrug”, en de mond-tot-mondreclame via de eigen vrijwilligers. 
 

Begeleiden 

Doorgaans worden nieuwe vrijwilligers ingewerkt door collega-vrijwilligers, 

onder verantwoording van de voorzitter van de betreffende werkgroep. Een 

gericht inwerkprogramma ligt hieraan ten grondslag. 
 

Behouden 

Regelmatig wordt er een voortgangsgesprek gehouden met de vrijwilliger. 

behoefte aan en aanbod van scholing maakt hier onderdeel van uit. 
 

Belonen 

Jaarlijks wordt een eindejaarsattentie uitgereikt aan elke vrijwilliger tijdens een 

feestelijke jaarafsluiting. Alle vrijwilligers worden door de voorzitter van de 

stichting in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet en bijdrage in het 

afgelopen jaar. De jubilarissen krijgen speciale aandacht.  

Ook is er een lief-en-leed-pot, die voor iedere vrijwilliger waarbij dat nodig is 

wordt aangesproken.( bruiloft, geboorte, ziek en zeer, overlijden) 
 

Beëindigen 

Als de vrijwilliger, ongeacht de reden zijn/haar taak wil beëindigen wordt een 

zorgvuldig exitgesprek gevoerd. 
 

Leeftijdsopbouw van de vrijwilligersgroep 
 

De leeftijdsopbouw van de vrijwilligersgroep is een afspiegeling van de 

woonwijk waarin het buurthuis staat.  

De stichting prijst zich gelukkig met een groep jeugdige vrijwilligers die de 

Kinderactiviteiten verzorgt. 
 

De vrijwilligers vallen doorgaans in de categorie “3e generatie” (55-75 jaar) 

Een vitale groep, die zich vanuit maatschappelijke betrokkenheid wil inzetten 

voor de wijkbewoners en het buurthuis.  

 

Alle vrijwilligers zijn voor ons zeer waardevol.  
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Wet maatschappelijke ondersteuning 
 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zorgt ervoor dat iedereen 

kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het 

gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen door ouderdom of 

handicap, een chronisch psychisch probleem, maar ook om vrijwilligers en 

mantelzorgers 

 

De WMO heeft het welzijnsbeleid in 9 prestatievelden ingedeeld 

 

1 sociale samenleving en leefbaarheid 

2 preventieve ondersteuning jeugd 

3 informatie, advies en ondersteuning 

4 mantelzorg en vrijwilligers 

5 bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer 

6 individuele voorzieningen 

7 maatschappelijke opvang 

8 geestelijke gezondheidszorg 

9 verslavingszorg 

 

De stichting is op drie van deze prestatievelden actief, te weten: 

1 Sociale samenleving en leefbaarheid 

 

De stichting levert een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie 

binnen de wijk. Door een divers aanbod op het gebied van recreatie, 

creativiteit, educatie, beweging en ontmoeting voor verschillende 

doelgroepen, ongeacht leeftijd, bereikt de stichting veel wijkbewoners. 

Bovendien hebben de activiteiten naast de gezelligheid een 

preventieve werking op eenzaamheid en isolement. 

 

      4 Mantelzorg en vrijwilligers 

De vrijwillige inzet van burgers, vormt een onmisbaar deel van de ‘civil 

society’. Vrijwilligerswerk is ook bij uitstek het voertuig voor burgers om 

verantwoordelijkheid te nemen en niet alles van een ander of de 

overheid te verwachten. Met zijn vrijwillige inzet is de burger niet slechts 

consument van publieke diensten, maar levert hij actief een bijdrage. 

Hij geeft niet alleen zijn eigen ‘meedoen’ vorm, maar draagt ook bij 

aan het ‘meedoen’ van kwetsbare groepen. Belangenorganisaties van 

vrijwilligers wezen erop dat de formulering van dit prestatieveld de 

indruk wekt dat het vooral zou gaan om vrijwillige inzet in de zorg. Dit is 

echter niet de bedoeling. De doelstelling van de WMO is ‘meedoen’ in 

de brede zin van het woord en het vereist dat vrijwillige inzet op alle 

terreinen van de samenleving ondersteund kan worden. 

 

 



 
12 

 

Veel vrijwilligers van de stichting zijn 3e generatie. 

Kort gezegd: Vóór senioren, dóór senioren. 

 

De vrijwilligers van de stichting zijn bijna allemaal wijkbewoners, of 

hebben er het grootste deel van hun leven gewoond. Het is hierom dat 

men weet wat er zich in de wijk afspeelt.  

Hierop anticipeert de stichting met haar programma. 

Een bijkomend pluspunt is dat door het netwerk, dat de vrijwilligers 

onderling opbouwen, bijna alle bewoners van de wijk bekend zijn.  

Als er een calamiteit is kan er gelijk op in worden gespeeld. 

 

    5 Bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer 

Bij participatie in de samenleving gaat het om de mogelijkheden tot 

deelname aan alle aspecten van de samenleving. Deze participatie 

zal gelden voor alle mensen, inclusief de doelgroep: mensen met 

lichamelijke beperkingen, lichte verstandelijke beperkingen en 

gedragsproblemen en (ouderen, gehandicapten, chronisch zieken, 

[ex]psychiatrische patiënten.  

 

De stichting organiseert activiteiten en cursussen voor eenieder die wil 

meedoen.  

De stichting is laagdrempelig, zowel om binnen te komen als financieel.  

 

In de Schilderswijk wonen veel gezinnen en alleenstaanden met een 

smalle beurs. Vaak net boven de minimumgrens, zodat ze niet kunnen 

profiteren van de Huygenpas. Deze mensen kunnen voor weinig geld 

een cursus volgen of een gezellig avondje uit zijn, anderen mensen 

ontmoeten en contacten leggen. 
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Doelgroepen 
De stichting richt zich op alle doelgroepen en verschillende leeftijden. 

 

Kinderwerk 

Buurthuis “De Ezel” faciliteert een peuterspeelzaal. (Peuterspeelzaal ’t 

Puttertje) 

Deze peuterspeelzaal was een onderdeel van Wijkvereniging “Schilderswijk”. 

In januari 2010 werd de peuterspeelzaal door de overheid verplicht om een 

zelfstandige stichting te worden. Momenteel hebben we per week 50 

peuters, in de leeftijd van 2½ tot 4 jaar in huis. 

 

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar organiseren we tal van (kortlopende) 

cursussen op het gebied van creativiteit. Op het gebied van beweging wordt 

er judo-les en streetdance aangeboden. 

 

Eén keer per maand wordt er een spetterende kinderdisco georganiseerd.  

Na aanloopproblemen weten de kinderen het buurthuis vaker te vinden.  

Op dit moment bezoeken ongeveer 35 kinderen maandelijks de disco.  

De verwachting is dat dit aantal op termijn nog zal groeien. 

 

Het kost de vrijwilligers veel tijd en energie om genoeg kinderen te werven 

voor de kindercursussen. De reden hiervoor is dat de sportverenigingen en de 

Buiten Schoolse Opvang op dezelfde tijden ook activiteiten aanbieden.  

Eenieder vist in dezelfde vijver. 

 

Tienerwerk 

Voor deze doelgroep is het voor de stichting erg moeilijk om een adequaat 

programma te maken. De problematiek bij deze doelgroep vraagt om 

professionele ondersteuning, die de stichting niet heeft.  Helaas biedt de 

subsidie geen ruimte om een jongerenwerker in dienst te nemen. 

 

Volwassenwerk 

De cursussen en activiteiten die overdag worden georganiseerd worden 

vooral door senioren bezocht.  

De keus is echter deze cursussen niet als seniorenactiviteiten te bestempelen, 

omdat dan jongere volwassenen belet kunnen worden om aan die cursus of 

activiteit mee te doen. 

De cursussen, die in de avond plaatsvinden, worden door een breder publiek 

bezocht. 
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Seniorenwerk 

Speciaal voor deze doelgroep worden een aantal activiteiten op de 

middagen georganiseerd. Deze middagen worden druk bezocht. Twee keer 

in de maand wordt er een Seniorenbingo en een Seniorensoos 

georganiseerd.  

Op de vrijdagmiddag is er Vrij Bridgen.  

Qua beweging worden Vrij Wandelen en Country-line-dance aangeboden. 

Daarnaast is er een Literaire kring, waar 12 dames en heren onder leiding van 

een vakkracht boeken bespreken. Al deze activiteiten worden begeleid en 

georganiseerd door senioren. 

 

 

Bezoekersaantal 
 

Daar de stichting de schoolseizoenen aanhoudt, worden er 2 staten gegeven 

met cijfers. Het is namelijk niet mogelijk om zaken samen te voegen, daar de 

activiteiten en cursussen niet met hetzelfde aantal deelnemers van start 

gaan. Ook is er een verschil in de cursussen die gegeven worden. 

Naast deze twee staten zijn ook de bezoekersaantallen van de huurders 

aangegeven. Hoewel deze activiteiten niet door het buurthuis worden 

georganiseerd, bezoeken deze mensen wel het pand. 

 

In 2011 is het buurthuis door 30.000 bezoekers bezocht.   

 

In Bijlage 1 is een verantwoording van het bezoekersaantal opgenomen. 

 

 

Openingstijden van Buurthuis ”De Ezel” 
 

Het buurthuis is dagelijks van 9.00 uur tot 17.00 uur open en ’s avonds van 

18.30 uur tot 22.30 uur. Op zaterdag is het buurthuis van 8.30 uur tot 15.00 uur 

open. Eén keer in de maand vindt er op zaterdagavond en op zondag een 

activiteit plaats. Het buurthuis is alleen open als er activiteiten zijn. 

Wanneer het buurthuis open is, is er altijd minimaal één vrijwilliger aanwezig. 

die in het bezit is van BHV en IVA.  

De stichting streeft ernaar dat alle gastvrouwen en gastheren binnen een jaar 

aan deze eisen voldoen. De stichting organiseert zelf deze cursussen, 

uiteraard met professionele docenten. 
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Schilderswijk 2 

Buurthuis “De Ezel” 

De “Schilderswijk” Heerhugowaard 
Zoals op de plattegrond wordt aangegeven, bestaat De Schilderswijk 

Heerhugowaard uit 2 delen, te weten Schilderswijk 1 en Schilderswijk 2 

Op de plattegrond is aangegeven waaruit deze delen bestaan. 

 

Schilderswijk 1 wordt begrensd door:  

de Krusemanlaan, Middenweg, Spoorlijn HHW-Obdam, Matsijslaan. 

 

Schilderswijk 2 wordt begrensd door: 

de Krusemanlaan, Middenweg, Van Veenweg, Fietspad van Troostwijklaan 

en Fabritiuspark. 

 

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figuur 2. plattegrond van de Schilderswijk 

Schilderswijk 1 
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Statistische gegevens van de Schilderswijk. 
 
Gemeente: Heerhugowaard    

Buurt:  Schilderswijk 1 Schilderswijk 2 

Bevolking (2011)   

Aantal inwoners: 1614 2778 

Aantal mannen:  824  1.340  

Aantal vrouwen:  790  1.438  

Niet-westerse allochtonen:  8% 8% 

Bevolkingsdichtheid:  6.626 personen per km2 5.329 personen per km2 

Leeftijd (2009)   

0 tot 15:  20%  17%  

15 tot 25:  13%  9%  

25 tot 45:  26%  24%  

45 tot 65:  30%  29%  

65 en ouder:  10%  21%  

Samenstelling 
huishoudens (2009) 

  

Eenpersoonshuishoudens:  22% 26% 

Huishoudens zonder 
kinderen:  

32% 38% 

Huishoudens met kinderen:  46% 36% 

Aantal huishoudens:  610 1.140 

Gemiddelde grootte:  2,6 pers. 2,4 pers. 

Wonen   

Aantal woningen (2008):  605  1.140 

Arbeid   

Werkzame personen (2005):  67% (van bevolking 15-64 jr) 68% (van bevolking 15-64 jr) 

Bijstandsuitkeringen 
(2008): 

 34 per 1000 huishoudens  20 per 1000 huishoudens  

Inkomen (2007)   

Lage inkomens:  45% 50% 

Hoge inkomens:  16% 16% 

 

Bron: http://heerhugowaard.straatinfo.nl/buurtgegevens/ 

   

Helaas zijn er geen jongere statistieken gevonden. Alleen de aantallen 

bewoners is van 2011. Toch geeft het een goed beeld van de Schilderswijk 
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Bezoekers 
 

De stichting werkt wijkgericht, dat wil zeggen dat er speciaal voor de wijk 

activiteiten en cursussen worden georganiseerd. Dit neemt niet weg dat het 

afzetgebied van Buurthuis “De Ezel” veel groter is dan slechts de Schilderswijk. 

De deelnemers komen uit heel Heerhugowaard en omstreken. De grootste 

groep komt uit de Schilderswijk en een deel van de Heemradenwijk. 

 

             
 

figuur 3. plattegrond van deel van de Heemradenwijk  
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Samenwerking 
 

De stichting is een kleine organisatie, zonder personeel, beperkte middelen, 

maar met een hoog ambitieniveau. Een groep vrijwilligers werkt dagelijks om 

een goed programma neer te zetten.  

Samenwerking met andere partijen is noodzakelijk om onze ambities te 

kunnen realiseren. 

Onze samenwerkingspartners zijn: wijkvereniging “Schilderswijk” en Wijkpanel 

“Schilderswijk” voor alle doelgroepen en de Brede School Schilderswijk voor 

het kinderwerk.  

 

Daar waar wenselijk en/of nodig wordt overleg gepleegd met 

Welzijnsorganisatie Kern8. Voorbeelden hiervan zijn Zomeractiviteiten voor 

ouderen en jeugdbeleid. 

 

 

Gemeente 
 

Gemeente Heerhugowaard faciliteert de stichting door het verstrekken van 

subsidie. 

In de samenwerking met de gemeente is de stichting zich aan het 

ontwikkelen als maatschappelijk ondernemer. 

Heldere doelen, met een koppeling naar de subsidie moeten in de komende 

jaren worden vastgelegd in een prestatieovereenkomst. 

 

Recent heeft de gemeente het bestuur benaderd met de vraag samen te 

kijken naar eventuele mogelijkheden om niet alleen de Schilderwijk, maar ook 

de bewoners van de toekomstige Draai een gevarieerd en passend pakket 

aan te bieden waarin ruimte moet zijn voor ontmoeting, participatie, 

educatie en sociale activering. Hierbij valt te denken aan het benaderen van 

nieuwe partners die voor de wijk en haar bewoners een meerwaarde bieden. 

 

Het bestuur stelt zich uiteraard graag open voor een uitwisseling van ideeën 

hierover en zal, als zich nieuwe ontwikkelingen aandienen in dit kader, u allen 

via het wijkblad “de Ezelsbrug” hiervan op de hoogte stellen. 
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Bezoekersaantal in het jaar 2011 
 

Januari  2011 t/m augustus 2011 

Cursus/activiteit Aantal 

mensen 

Aantal 

bijeenkomsten 

Aantal 

bezoekers 

Aantal 

begeleiders 

kinderwerk     

beweging     

Judo 1 9 15   135 1 

Judo 2 10 15   150 1 

Judo 3 16 15   240 1 

Streetdance 1 16 20   320 1 

Streetdance 2 15 20   300 1 

creatief     

Mozaïek maken 5 5     25 1 

recreatief     

Kinderdisco 30 5     150 10 

Kindervakantie 

spelen 

100 5   500 20 

 

 

Cursus/activiteit Aantal 

mensen 

Aantal 

bijeenkomsten 

Aantal 

bezoekers 

Aantal 

begeleiders 

Seniorenwerk     

vormend     

Literaire kring 12 5     60 1 

Beweging     

Vrij wandelen 10 16   160 1 

Country-line Dance 15 10   150 1 

recreatief     

Seniorensoos 30 11   330 6 

Seniorenbingo 60 11 660 6 

 

  

Bijlage 1 
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Januari  2011 t/m augustus 2011 

 

totaal jan-augustus   8977 94 

 

 

N.B dit bezoekersaantal is slechts wat er op de activiteiten en cursussen komt. 

Hierbij zijn niet de vrijwilligers gerekend, die in het buurthuis aanwezig zijn 

tijdens de activiteit. Barleden, administratie etc. 

 

  

Volwassenwerk Aantal 

mensen 

Aantal 

bijeenkomsten 

Aantal 

bezoekers 

Aantal 

begeleiders 

Cursus/activiteit     

educatief     

Spaans 5 9 14     126 1 

Spaans 3 13 14   182 1 

Spaans 1 12 14   168 1 

Italiaans 1 9 14 126 1 

Italiaans 2 11 14   154  1 

Italiaans 3 12 14   168 1 

Italiaans 5 11 14   154 1 

Frans 4 10 14   140 1 

Engels 2 6 13     78 1 

Engels 3 8 13     101 1 

Engels conversatie 3 6 13     78 1 

Engels conversatie 4 6 13     78 1 

Computercursus 2 5 10 50 1 

creatief     

Keramiek werkgroep 7 20     140 1 

Paasworkshop 8 1 8 1 

filosofie en 

gezondheid 

10 3 30 1 

Houtsnijden 10 10   100 1 

recreatief     

Klaverjassen 40 8   320 3 

Bridgen 72 16 1152 4 

Vrij bridgen 64 16   1024 3 

Familiebingo 50 5   250 3 

Keezen 44 5   220 2 

Mini Zwarte Markt 100 4   400 2 

Koninginnedag 500 1 500   5 

Nieuwjaarsreceptie 50 1 50 5 
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september 2011 t/m december 2011 

 

Cursus/activiteit Aantal 

mensen 

Aantal 

bijeenkomsten 

Aantal 

bezoekers 

Aantal 

begeleiders 

Kinderwerk     

beweging     

Judo 1 8 15   120 1 

Judo 2 9 15   135 1 

Judo 3 8 15   120 1 

streetdance 13 9 117 1 

Kinderdisco 35 3 105 10 

 

 

Cursus/activiteit Aantal 

mensen 

Aantal 

bijeenkomsten 

Aantal 

bezoekers 

Aantal 

begeleiders 

Seniorenwerk     

vormend     

Literaire kring 12 3     36 1 

     

recreatief     

Seniorensoos 30 8   240 6 

Seniorenbingo 60 8 480 6 

Bustocht 81 1     81 2 

beweging     

Vrij wandelen 12 11   132  1 

yoga 50+ 9 10 90 1 

Country-line 

dance 

14 10   140 1 

 

 

Verhuuractiviteiten 2011 gehele jaar 

activiteit Aantal 

mensen 

Aantal 

bijeenkomsten 

Aantal 

bezoekers 

Aantal 

begeleiders 

Zomeractiviteiten 

Kern8 

40 3 120  

Hugo Aqua 30 8      240  

Huygen Fauna 20 8      160  

Wijkpanel 6 10        60  

PSZ’t Puttertje 324 40 12.960  

fotobond 30 2 60  

toneelvereniging 10 11 110  

totaal   13.710  

Peuterspeelzaal ’t puttertje 

54 peuters + ouders. 2 keer per week (162 x 2= 324) 

40 weken per jaar ( 324 x 40 = 12.960)    
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september 2011 t/m december 2011 

 

totaal sept-dec   7666 89 

 

Cursus/activiteit Aantal 

mensen 

Aantal 

bijeenkomsten 

Aantal 

bezoekers 

Aantal 

begeleiders 

Volwassenwerk     

educatief     

Spaans 6 8 10 80 1 

Spaans 4 13 10   130 1 

Spaans 2 8 10   80 1 

Spaans 1 13 10 130 1 

Italiaans 2 12 10   120 1 

Italiaans 3 8 10   80 1 

Italiaans 6 12 10   120 1 

Frans 5 8 10     80 1 

Engels 2 10 10   100 1 

Engels 3 7 10   70 1 

Engels conversatie 3 11 10     110 1 

Spreek je Nederlands 6 10   60 1 

Digitale fotografie 12 10     120 1 

persoonlijke ontwikkeling 12 1 12 1 

intuïtief tekenen 5 1 5 1 

energetisch bewustzijn 11 1 11 1 

orakel snuffelen 6 6 36 1 

kunstgeschiedenis 8 10 80 1 

Lezing 10 1     10 1 

creatief     

Keramiek werkgroep 7 10   70 1 

Keramiek 8 10     80 1 

Houtsnijden 10 10   100 1 

Teken/schilderen 13 10     130 1 

Djembé 8 10 80 1 

zilveren sieraden maken 7 2 14 1 

recreatief     

Klaverjassen 40 8   320 3 

Bridgen 72 16 1152 4 

Vrij bridgen 60 13 780 3 

Familiebingo 50 4   200  3 

Mini Zwarte Markt 100 1   100 2 

Keezen 52 4 110 2 

volwassenbingo 5 40 200 4 

Bezoekers koffieuurtje 10 85 850 1 

Kerstborrel 100 1 100 n.v.t. 

Open dag 150 1 150 10 


