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Hebt u vragen? 

U kunt voor meer informatie en vragen over het gebruik 

van ruimten terecht bij:

 de beheerder van uw buurtcentrum

 Utrecht.nl/verhuur

 O30 286 26 02

 vastgoed@utrecht.nl

Colofon
Uitgave Gemeente Utrecht

Fotografie Eddy Steenvoorden, Hans Elsendoorn

Vormgeving DDK, Utrecht

Copy Jolanda Kleij

Drukwerk De Bondt grafimedia communicatie b.v.

Datum Februari 2015

Per 1 augustus 2015 gelden er nieuwe 

tarieven voor het gebruik van een ruimte 

in Utrechtse buurtcentra. In deze 

folder leest u hier meer over. 

U komt in aanmerking voor het maatschappelijk tarief  

als uw activiteit een bijdrage levert aan de doelen van  

Vernieuwend Welzijn en past binnen één van de volgende 

categorieën: 

Wanneer maatschappelijk tarief?

Extra mogelijkheden+

U kunt uw reservering plaatsen via ons online reserverings

systeem op utrecht.nl/verhuur. Hier vindt u ook een 

uitgebreide toelichting op de mogelijkheden per locatie.

			Veel buurtcentra hebben een huiskamer. Hier bent u 

welkom voor een kop koffie en een praatje.

			Een nieuw maatschappelijk initiatief? Vraag naar ons 

speciale kennismakingstarief.

			Zet u zich extra in voor het buurtcentrum? Uw eigen 

initiatief kan korting op uw huurtarief opleveren. 

?

Reserveren

€

......

 Sociale contacten, vrije tijd 

 Fysieke gezondheid 

 Mentale gezondheid, weerbaarheid 

 Inkomen, werk 

 Sociale veiligheid en armoede 

Let op: feesten en partijen zijn uitgesloten

Ruimte huren 
in buurtcentrum

Wat kost dat?*  Bekijk de uitvoeringsnota Vernieuwend Welzijnsbeleid op  

utrecht.nl/welzijn/vernieuwendwelzijn

Aan de inhoud van deze folder kunt u geen rechten ontlenen.



Leidsche Rijn
1 Kindercluster Voorn      

2 Forum ’t Zand         

3 Forum Waterwin      

Noordoost en Overvecht
4 De Bram    

5 De Leeuw      

6 De Boog       

7 Procific   

8 De Dreef    

Zuid en Oost
9 Sterrenzicht      

10 ‘t Bokkie      

11 Musketon         

12 Hart van Hoograven      

Noordwest en West
13 Buurthuis Zuilen      

14 Vorstelijk Complex      

15 De Uithoek      

16 Oase       

17 Rosa      

18 De Speler      

19  Het Pandje 1 

20  Het Pandje 2  

Vleuten-De Meern
21 De Schakel      

22 De Pijler      

23 De Weide Wereld        

Zuidwest en Binnenstad
24 Hart van Noord        

25 BuurtThuis Kanaleneiland       

26 Het Strandpaviljoen  

Small

Medium

Large

XL

De buurtcentra hebben de volgende ruimten beschikbaar: 

Sociaal 
Makelaars 
Organisatie

Duidelijke 

rolverdeling

De Utrechtse buurtcentra spelen een belangrijke rol  

in het ontmoeten en verbinden van inwoners. 

Er worden onder andere (buurt)activiteiten georgani

seerd en cursussen gegeven. De gemeente Utrecht wil 

nu en in de toekomst een goed aanbod realiseren.  

De nieuwe (verhuur)tarieven dragen hier aan bij.  

? Waarom nieuwe verhuurtarieven?

Wij werken met deze (verhuur)tarieven aan de 

uitgangspunten van het beleidsplan Vernieuwend 

Welzijn. Met dit plan willen wij:

 De stad sterker maken 

  Bewoners stimuleren tot initiatieven voor de buurt, 

wijk en stad

  Maatschappelijke organisaties helpen bij  

het realiseren van plannen die de stad ten  

goede komen

  

 

Utrecht maken we samen

Buurt -

centrum

Gebruikers | 
beheergroep

Veilige en 

prettige sfeer

Gemeente 
Utrecht

Sterke onderlinge band

Buurtcentra

3Overvecht

Noordoost

Oost

Zuid

Zuidwest

Binnenstad

Leidsche Rijn

VleutenDe Meern
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Noordwest
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van    3 m2

tot  50  m2

0   € 0,00
35  € 4,25
100  € 12,00

van 50 m2

tot 80 m2

0    €   0,00
35  €   8,00
100  €   23,00

van   80 m2

tot 260 m2 
0   €   0,00
35   €  17,50
100

  €   50,00

van  260 m2

tot  500 m2

0   €   0,00
35

  
 €   42,50

100   €  121,00

S
M

L
XL

Bovengenoemde tarieven zijn afgerond en gelden per uur. Per boeking  

kan een klein prijsverschil optreden. Tariefwijzigingen zijn voorbehouden.

Voor alle buurtcentra gelden dezelfde tarieven.  

De ruimten zijn op basis van hun grootte (m²)  

ingedeeld in vier categorieën:

 

Verhuurtarieven  %

 0     Maatschappelijk 0%-tarief* 
(0% van het volledige huurtarief)

    Uw activiteit draagt bij aan 
Vernieuwend Welzijn

   U ontvangt geen of alleen een  
bijdrage voor materiaal en reiskosten

 		U zet geen betaalde kracht in en u  
geeft geen vergoeding aan vrijwilligers

 
100      Regulier 100%-tarief* 

(100% van het volledige huurtarief)

			Uw activiteit draagt niet bij  
aan Vernieuwend Welzijn en/of  
u ont vangt bijdragen die  
winstgevend zijn

De gemeente hanteert per augustus 2015 

drie verschillende tarieven:

*Bekijk de volledige voorwaarden op utrecht.nl/verhuur

 35     Maatschappelijk 35%-tarief* 
(35% van het volledige huurtarief)

 		Uw activiteit draagt bij  
aan Vernieuwend Welzijn

   U ontvangt een bijdrage  
die alleen kostendekkend is  
(materiaalkosten, reiskosten, 
vrijwilligersvergoeding,  
loonkosten en huurkosten) 

 		U bent een betaalde kracht of  
u zet een betaalde kracht in

€ €

€

€


