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VOORWOORD



VOORWOORD
Binnen Club Rhijnhuizen pakken de marktpar-
tijen en eigenaren de vernieuwing van Rijnhuizen 
voortvarend op en werken marktpartijen en 
gemeente samen met bewoners, ondernemers 
en omwonenden aan de gebiedskwaliteit en 
-identiteit. De gemeente is erg enthousiast over 
deze ontwikkelingen, die zijn voortgekomen uit 
de co-design sessies in 2015. 

Toen organiseerden we met de provincie Utrecht, 
eigenaren en ontwikkelaars twee sessies over 
de gebiedsinvesteringen. Het was de basis voor 
een set eenvoudige, gezamenlijk geformuleerde 
spelregels:

>  De markt is aan zet om initiatieven te 
 ontwikkelen

>  De gemeente faciliteert met de gebiedsvisie 
 en procedures

>  Er is een eploitatiebijdrage van ontwikke-
 laars voor gebiedsinvesteringen

>  Het geld dat in het gebied wordt opgehaald 
 wordt ook in het gebied geïnvesteerd.

Tijdens de co-design sessies stelden de ontwik-
kelaars voor om niet alleen maar ieder voor zich 
op de eigen kavel aan de slag te gaan. Zij gaven 
aan dat er meer nodig is om het gebied van 
kantorenlocatie te transformeren naar een mooi 
woon-, werk- en leefgebied. Om dit te bereiken, 
bleek uit de co-design sessies, was een gebieds-
manager nodig. Hans Karssenberg en Emilie 
Vlieger zijn toen samen als gebiedsmanagers 
aangesteld. 

In 2016 richtten zij Club Rhijnhuizen op, de club 
waarin wordt samengewerkt aan kwaliteit en 
identiteit. Tot de officiële oprichting werd de 
club betaald door de gemeente, met de afspraak 
dat er een model moest worden gevonden om op 
eigen benen te staan. Dat is gelukt. Inmiddels is 
het mooi om te zien hoe het netwerk groeit en 
resultaten boekt.

“DE GEMEENTE IS 
ERG ENTHOUSIAST 
OVER DEZE 
ONTWIKKELINGEN”
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2017 wordt een spannend jaar. We weten dan 
als gemeente hoe de pilot omgevingswet bij het 
ministerie verder loopt, zodat we als gemeente 
het bestemmingsplan nieuwe stijl kunnen 
uitwerken. Kroon op Jutphaas wordt opgeleverd, 
nieuwe bewoners trekken in en het volgende 
kantoorpand, Wattbaan 27, wordt getransfor-
meerd. Het wordt het jaar waarin de Club Rhijn-
huizen een echte club met leden wordt. 

Wij zijn trots op de club en wij blijven ons vanuit 
de gemeente hard inzetten voor het gebied en 
zien met plezier uit naar de samenwerking in het 
nieuwe jaar.

~
HANS ADRIANI 
Projectwethouder Rijnhuizen

“HET WORDT HET 
JAAR WAARIN DE 
CLUB RHIJNHUIZEN 
EEN ECHTE CLUB MET 
LEDEN WORDT.”
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1. CLUB RHIJNHUIZEN 
Rijnhuizen heeft fraaie natuur, water om in te 
varen en te vissen, een fort met park en een 
historisch kasteel met kasteeltuin. Het is ook 
een groot kantorengebied in transformatie. De 
parels zijn verstopt. Er is volop interesse om, 
zo centraal in Nederland, te wonen. Het is tijd 
om van Rijnhuizen een mooi en herkenbaar 
woon-, werk- en leefgebied te maken. Tijd voor 
transformatie. Het netwerk waarin dat gebeurt 
is Club Rhijnhuizen.  
 

1.1 MISSIE CLUB RHIJNHUIZEN 
samenwerken aan kwaliteit en identiteit 
Rijnhuizen is een gebied met 100 eigenaren 
dat stapsgewijs, organisch wordt ontwikkeld. 
Iedere nieuwe ontwikkeling en ieder initiatief, 
klein en groot, draagt bij aan de identiteit en 
versterkt de gebiedskwaliteiten als er goed 
wordt samengewerkt.

Club Rhijnhuizen is het platform voor iedereen 
die in Rijnhuizen woont, werkt, initiatief neemt, 
eigendom heeft en ontwikkelt. We werken 
samen aan de herkenbaarheid van Rijnhuizen en 
een hogere gebiedskwaliteit door gezamenlijke 
evenementen, nieuwe voorzieningen, activi-
teiten voor medewerkers en bewoners, diensten 

voor eigenaren en bedrijven, duurzaamheid, 
gezamenlijke gebiedsmarketing, placemaking 
en kwaliteit van de openbare ruimte.

De Club Rhijnhuizen is het netwerk waardoor 
bewoners, medewerkers en bedrijven zich 
meer thuis voelen, nieuwe ondernemers en 
initiatiefnemers kennis kunnen maken met 
het gebied, nieuwe bewoners in een warme 
omgeving aankomen en eigenaren en ontwik-
kelaars samenwerken aan een kwalitatieve 
transformatie.

JAARPLAN
2017

07/291.1 MISSIE1. CLUB RHIJNHUIZEN

http://clubrhijnhuizen.nl


1.2 KERNTAKEN 
Kwaliteit, identiteit en toffe plekken maken, 
verbinden, versnellen en vertellen

>  KWALITEIT MAKEN: 
 doen we samen  
We zijn een diverse en groeiende community van 
eigenaren, ontwikkelaars, bewoners, initiatief-
nemers, gemeente en andere betrokkenen. Op 
clubdagen agenderen we de onderwerpen die 
kwaliteitsbepalend zijn. Zo co-creëren én acteren 
we de gebiedskwaliteit en -identiteit: openbare 
ruimte, (woningbouw)ontwikkelingen, nieuwe 
transformaties, duurzaamheid, mobiliteit en 
parkeren.

>  PLACEMAKING: 
 van ruimte naar plek 
De openbare ruimte is nu nog vooral functioneel 
en op de auto gericht. Een gebied van deze 
omvang, met zo’n 3.500 werknemers, en op 
termijn zo’n 2.500 bewoners verdient een flink 
aantal plekken waar mensen kunnen ontmoeten, 
ontspannen, spelen, sporten en zich thuis en 
welkom voelen. We zetten stappen om ‘ruimtes’ 
gezamenlijk om te vormen naar ‘plekken’ met 
placemaking en placegames. We onderzoeken 
hoe we er, vanuit bestaand gebruik en bestaande 
kwaliteiten, plekken van kunnen maken waar je 

nooit meer weg wilt. Iedere plek krijgt een ‘lekke-
replekkenteam’ dat er binnen de club voor zorgt 
dat de verbeteringen doorgevoerd worden en acti-
viteiten georganiseerd worden. Daarnaast helpen 
we het op gang brengen van tijdelijke initiatieven 
op lege kavels en in lege gebouwen.

>  MATCHMAKING: 
 markt-overheid-samenleving 
Door het verbinden van bestaande eigenaren, 
gebiedsgebruikers, overheid en ontwikkelaars 
en het aantrekken van nieuwe partijen, jagen we 
de transformatie aan. Hierdoor moeten nieuwe 
functies een plek krijgen, voorzieningen en facili-
teiten worden gedeeld en meer transformaties op 
gang komen.

>  PROMOTIE: 
 informatie delen en imago verbeteren 
Vanuit de bestaande kwaliteiten en verhalen een 
vernieuwde identiteit neerzetten en een passender 
imago te vormen waarmee we Rijnhuizen op het 
netvlies te krijgen bij inwoners van Nieuwegein 
en Utrecht als mooie woon- en werkomgeving. Dit 
doen we door middel van het delen van nieuws en 
verhalen via de website, social media en (lokale) 
media en het samen organiseren van evenementen 
en activiteiten voor een breed publiek.  
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1.3 CLUBLEDEN 
zij die samenwerken aan kwaliteit en identiteit
Leden nemen actief deel aan de Club Rhijnhuizen: 
zij wonen clubdagen bij en geven inbreng aan het 
transformatieproces. 

Lid zijn:
>  projectontwikkelaars
>  eigenaren van gebouwen en kavels
>  bedrijven
>  (bijna) bewoners
>  niet-commerciële organisaties
>  potentiële gebruikers
>  nieuwe initiatiefnemers
>  bijzondere leden.

Ieder lid neemt deel vanuit eigen belang en 
draagt bij aan het gezamenlijk belang. In  
hoofdstuk vier over de ledenstructuur worden 
de leden, hun bijdrage en de stemverhouding 
van de leden nader toegelicht. 

1.4 BESTUUR  
in oprichting 
Net als de club, is ook het bestuur in oprichting. 
Dit betekent dat de oprichters, Hans Karssenberg 
en Emilie Vlieger, tot die tijd het bestuur in oprich-
ting zijn. Zodra er voldoende leden zijn, wordt het 
bestuur gekozen uit de leden. Hierbij sturen we op 
een bestuur dat de diversiteit onder de leden goed 
vertegenwoordigd. 
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2. TERUGBLIK 2016
In het startjaar 2016 hebben we met zijn allen 
veel energie gestoken in het opbouwen van 
het netwerk. We zijn vooral begonnen, terwijl 
intussen achter de schermen hebben gewerkt 
aan de formele structuren en de financierings-
constructie.

COMMUNITY 
Het netwerk is gegroeid naar 200+ personen, 
met een enorme variatie in achtergrond.

BIJEENKOMSTEN 
We hebben 6 clubdagen georganiseerd en een 
aantal losse events gericht op doen en beleven: 
monumentendag, raadsbijeenkomsten, NL Doet, 
kerstdiner.

PLACEMAKING 
We zijn gestart met het werken aan lekkere 
plekken: Fort Jutphaas en woonstraat Pletten-
burg. Hier was vanuit de wijk de eerste energie 
aanwezig. De placegames hebben veel ideeën 
opgeleverd, en twee lekkereplekkenteams 
met de daar betrokkenen die nu de uitvoering 
verder brengen.

MATCHMAKING 
We hebben matches gemaakt tussen eigenaren 
van oudere, lege, gebouwen en nieuwe initiatief-
nemers. Hier zijn nieuwe initiatieven voor trans-
formatie en sloop-nieuwbouw uit voort gekomen.

COMMUNICATIE 
We hebben de communicatie opgezet door in 
overleg met de clubleden de huisstijl te ontwik-
kelen en dat vertaald naar de eigen Facebook 
pagina, website, nieuwsbrief, verslagen en 
uitingen in het gebied zelf.

GEBIEDSINVESTERINGEN 
We hebben met de gemeente en de clubleden (in 
spe) actief meegedacht over de inrichting van de 
gebiedsfinanciën en de prioriteiten in investe-
ringen in een derde co-design sessie als vervolg 
op de eerdere twee in 2015.

GROEN EN BLAUW 
We hebben een gesprek over het toekomstige 
groen en gebiedskwaliteit gelanceerd, samen 
verbeteringen bedacht die landen in het komend 
jaar op te stellen kwaliteitskader.
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PLATFORM VOOR COCREATIE 
Misschien wel het belangrijkste is dat de Club 
Rhijnhuizen hierdoor is uitgegroeid tot een 
platform voor co creëren; het samen maken 
van het gebied.

IMAGO EN WAARDECREATIE 
Dat leidt tot een beter imago en grotere waarde 
van het gebied - zowel intrinsieke waarde 
(sociaal, netwerk, economisch) als meer directe 
waarde (vastgoed, marktontwikkeling).

NIEUWE INITIATIEFNEMERS 
Dit uit zich onder andere in grotere aandacht 
voor het gebied van marktpartijen die graag aan 
de slag willen. We hebben in de tweede helft van 
2016 rondleidingen voor marktpartijen gehouden 
om hen de kansen voor mogelijke nieuwe 
ontwikkelingen te laten zien.

COÖPERATIE 
De Club is direct gestart maar moet ook formeel 
juridisch vorm krijgen. Hiervoor hebben we 
stappen gezet om een coöperatie te worden. 
Deze vorm sluit het beste aan bij de doel-
stellingen die we hebben: samenwerken aan 
kwaliteit. In een coöperatie bepalen de leden 
samen de koers. Daarnaast hebben we met de 
gebiedspartners en de gemeente afgesproken 
dat de verzelfstandiging van de club zal bestaan 

uit twee bronnen. Ten eerste wordt 10% van 
de gebiedsbijdrage van projectontwikkelaars 
ingezet voor gebiedsmanagement en placema-
king. Met de gemeente en de ontwikkelaars zelf 
hebben we geanalyseerd dat hiervoor ruimte is 
met behoud van de voorgenomen gebiedsinves-
teringen zelf. De tweede stroom is de contributie 
van eigenaren en gebruikers; zie verderop. 

SUBSIDIE 
We hebben subsidie binnengehaald voor de 
placemaking op het Fort Jutphaas. Die wordt in 
de komende maanden uitgevoerd, samen met 
het ontwikkelplan van de Stichting voor het Fort 
en de gemeente. 

Nog niet gelukt 
We hebben op twee fronten getracht stappen te 
zetten (en dat ook wel gedaan) maar hier is het 
nog niet gelukt tot concrete resultaten te komen:
 
~ De Rijnhuizen Run - hier bleken te kortdag 
vooraf vergunningen voor nodig die we niet 
hadden verwacht. We leren hiervan om de Run 
dit voorjaar alsnog te organiseren.
 
~ Energiebesparing: hier hebben we een clubdag 
aan gewijd. Intussen zijn er allerlei stappen 
op gang aan het komen voor duurzaamheid op 
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projectniveau. Ons doel is echter een grotere 
slag met het gebied als geheel te slaan. Daarom 
zijn we stappen gaan zetten om een energieco-
operatie op te richten. Daaruit is gebleken dat 
dit niet per se nodig is omdat er ook veel onder 
de vleugels van de Club Rhijnhuizen en in de 
samenwerking met LBP | SIGHT kan gebeuren. 
We hebben met de analyses van LBP | SIGHT 
ook kunnen concluderen dat er grote kansen 
liggen om als eerste in de bestaande gebouwen 
aan energiebesparing te gaan werken, en dat 
dit ook in lijn is met de nieuwe maatregelenlijst 
van het ministerie die eigenaren en huurders 
van gebouwen met een milieulabel C of hoger 
verplicht te investeren. 

We zoeken nog naar financiering voor het bena-
deren van alle eigenaren en huurders en hopen 
hier in het komende jaar stappen mee te zetten. 
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3. PLAN 2017
3.1 DOELEN  
die we willen bereiken in 2017
Voor 2017 zetten we stappen in het uitbreiden 
van het netwerk, het voortzetten van placema-
king, samenwerken aan gebiedskwaliteit en 
diverse clubdagen en activiteiten organiseren. 
Hoever we hierin komen, hangt af van de reactie 
vanuit het (te betrekken) netwerk en het aantal 
leden en ontwikkelingen. De inkomsten vanuit 
leden en ontwikkelingen bepalen het budget; 
tijd en middelen, dat de club te besteden heeft.
 

>  NETWERK
 het huidige netwerk van 200+ verder uit-
 breiden met specifieke aandacht voor:
a. meer eigenaren
b. meer bedrijven
c. potentiële bewoners en initiatiefnemers 
 uit de regio
d. eerste nieuwe bewoners verwelkomen en
 erbij trekken
e. matches gebouwen en initiatieven verder
 uitbreiden 

 
>  PLACEMAKING: 
 doorzetten omzetten van ruimte naar plek  
 met specifieke aandacht voor:
a. Fort Jutphaas als place to be
b. Mooie woonstraat Plettenburg
c. Toffe tijdelijke functie aan het water rond
 om LBP
d. Meander: tijdelijke leegstand benutten en 
 directe omgeving ivm komst 250 woningen 
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>  GEBIEDSKWALITEIT: 
 verder werken aan verbeteren gebiedskwali- 
 teit met focus op:
a. Kwaliteitskader (infrastructuur, groen-blauw, 
 sfeer en identiteit, clusterstrategie)
b. Energiebesparing: funding vinden om  
 bedrijven en eigenaren te kunnen benaderen, 
 ism LBP | SIGHT
c. Collectieve parkeeroplossingen onderzoeken
d. Snelle(re) procedures bij initiatieven en tege- 
 lijkertijd kwaliteit hoog houden 

>  ACTIVITEITEN:
a. Clubdagen
b. Ledenvergadering
c. Rijnhuizen Run
d. Opening Kroon op Jutphaas / Pioniersdag  
 voor potentiële bewoners
e. Tennistoernooi 2017
f. NL Doet in straat Plettenburg en ‘t hof 
 van Plettenburg
g. Monumentendag
h. Rondleidingen geïnteresseerde ontwikkelaars 

>  ORGANISATIE: 
doorontwikkelen Club Rhijnhuizen zelf; we gaan 
in 2017 de stap zetten naar de formalisering van 
de coöperatie met leden:
a. Vastleggen Club Rhijnhuizen bij notaris
b. Vorming dagelijks bestuur
c. Ledenwerving
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3.2 ACTIVITEITEN
KALENDER 
2017

2016 ACTIVITEIT DATUM

JANUARI Overleg lekkere plekken-
team Plettenburg

n.o.t.k.

FEBRUARI Overleg lekkereplekken-
team Fort Jutphaas 

n.o.t.k.

MAART 1. Clubdag # 7: presentatie 
kwaliteitskader 
2. NL Doet: aanpakken 
straat Plettenburg  
3. Rijnhuizen Run

10 en 11 maart 
31 maart

APRIL

MEI Clubdag # 8: collectieve 
parkeeroplossingen

n.o.t.k.

JUNI

JULI X X

AUGUSTUS X X

SEPTEMBER Monumentendag 9 en 10 september

OKTOBER Clubdag # 9: energiebespa-
ring (duurzaamheid)

10 oktober (dag van 
de duurzaamheid)

NOVEMBER

DECEMBER Clubdag # 10: kerst & 
koers 2018 (ALV)

2e week december
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3.3 COMMUNICATIE
Club Rhijnhuizen heeft verschillende communi-
catiemiddelen, maar is ook erg afhankelijk van 
haar clubleden en de mond-tot-mond reclame. 
Om haar doelen te behalen communiceert de 
club via diverse communicatiemiddelen richting 
verschillende doelgroepen.  
 

COMMUNICATIEMIDDELEN

MIDDEL INHOUD BEREIK

WEBSITE verhalen over het gebied, activiteiten 
en ontwikkelingen
Wens: aansluiten bij dashboard
TransformCity

(nog geen tracking)

SOCIAL MEDIA 
(FACEBOOK)

korte nieuwtjes, aankondiging clubdagen, 
alle onderwerpen die ook op de website 
verschijnen, et cetera. 

114 likes

NIEUWSBRIEF aankondiging clubdagen, nieuwsbrief met 
laatste nieuws, gekoppeld aan website

200+ subcribers 

PERS
BERICHTEN

over activiteiten lokale media

FLYERS over activiteiten en over club openbare plekken in de buurt: wijnfort, 
natuurlijk, Stadshuis, horeca/winkels 
in Jutphaas
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DOELGROEP EN MIDDEL PER DOEL

DOEL DOELGROEP MIDDELEN

NETWERK VERDER 
UITBREIDEN

1. Eigenaren 
2. Bedrijven  
3. Potentiële bewoners en initiatief-
    nemers uit de regio 
4. Toekomstige bewoners

1. Individuele gesprekken 
2. Flyers bij openbare plekken, pers 
    rondom activiteiten in gebied 
3. Social media en via via 
4. Mailing via makelaar
5. Digitale enquete behoeften eigenaren 
    en bedrijven
6. Ledenwerving icm netwerk energie- 
    besparing

PLACEMAKING 
DOORZETTEN

1. Lekkereplekkenteams  
2. Initiatiefnemers uit Nieuwegein en 
    de regio 
3. Toekomstige bewoners en gebruikers 
Meander

1. Overleg en acties (uitvoering) 
2. Prijsvraag via pers en social media 
3. (via gemeente)

GEBIEDS-
KWALITEIT 
VERBETEREN

1. Clubleden (kwaliteit)  
2. Bedrijven, gemeente, clubleden 
    (parkeren, energie) 
3. Ontwikkelaars, gemeente 
    (procedures)

1. Terugkoppeling in clubdag 
2. Clubdag, enquete/mailing.   
3. Individuele gesprekken

ACTIVITEITEN 
(DIVERS)

Clubleden, bedrijven, potentiële bewo-
ners/ geïnteresseerden uit de regio

Mailing, flyeren, persberichten,  
social media
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4. CLUBSTRUCTUUR 2017 
De club bestaat uit het bestuur, subclubs en 
clubleden. Alle leden kunnen deelnemen aan 
de clubdagen en inbreng geven aan het trans-
formatieproces. Dit kan door het deelnemen 
aan clubdagen en placegames, het delen van je 
kennis en starten van projecten en/of subclubs. 

1 Dit zijn nu nog de oprichters, maar het doel is om bestuurs-
leden uit de club te kiezen om de club te vertegenwoordigen 
en besturen.

4.1 DAGELIJKS BESTUUR  
Het bestuur  is adviserend richting de gemeente 
rondom de gebiedstransformatie en  verantwoor-
delijk voor het behalen van de doelstellingen van 
de Club Rhijnhuizen en het (laten) uitvoeren van 
de activiteiten daartoe. 

 

4.2 SUBCLUBS 
Om de club heen bestaan diverse subclubs. 
Deze subclubs hebben eigen doelstellingen 
met betrekking tot onderwerpen die spelen in 
Rijnhuizen. Denk hierbij aan duurzaamheid, 
sport en recreatie, onderhoud van panden 
en openbare ruimte en horeca. De subclubs 
worden opgezet door clubleden en krijgen 
ondersteuning van de club. Zij kunnen een  
onafhankelijke organisatie worden of hun 
bestaan binnen de club behouden. 
 
WAAROM EEN SUBCLUB BINNEN DE CLUB? 
Club Rhijnhuizen verbindt alle partijen in het 
gebied aan elkaar en heeft een breed bereik. 
Subclubs kunnen gebruik maken van dit 
netwerk en de club vragen om bijeenkomsten 
te organiseren rondom hun onderwerpen. 
Community en schaalvergroting zijn redenen 
voor ondernemers om onder Club Rhijnhuizen 
een subclub te starten. 

Subclubs dragen een bijdrage af aan de club op 
basis van een maatwerkafspraak, gerelateerd 
aan de duur van het lidmaatschap en de winst 
die wordt gemaakt.
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4.3 CLUBLEDEN  
Leden zijn in het gebied, of in de directe 
omgeving ervan gevestigd, met uitzondering 
van projectontwikkelaars en bijzondere leden. 
Leden dragen bij aan de club door een finan-
ciële bijdrage en/of tijd en middelen. 

Clubleden zijn te onderscheiden in de volgende 
catagorieën: projectontwikkelaars, eigenaren, 
bedrijven, bewoners, niet-commerciële orga-
nisaties en potentiële gebruikers en bijzondere 
leden. Ieder lid neemt deel vanuit eigen belang 
en draagt met zijn of haar lidmaatschap bij 
aan het gezamenlijk belang. In hoofdstuk vier; 
organisatie, wordt de clubstructuur en stem-
verhouding nader toegelicht.  
 

>  PROJECTONTWIKKELAARS 
Club Rhijnhuizen draagt bij aan de waardestij-
ging van het gebied, zorgt voor meer bekendheid 
en creëert samen met alle clubleden een nieuwe 
identiteit die past bij een woon-, werk- en 
leefomgeving en het karakter van het gebied. 
Hierom is het voor projectontwikkelaars van 
belang om aan te sluiten bij de club.

Gevraagde bijdrage
~ verplichte afdracht via gebiedsbijdrage aan  
 gemeente; 10% van de afdracht wordt  
 besteed aan gebiedsmanagement door 
 Club Rhijnhuizen;
~ mogelijkheid tot lidmaatschap voor €1,- na  
 afdracht gebiedsbijdrage (voordat de  
 afdracht gedaan is, zijn ontwikkelaars lid  
 als eigenaar of nieuwe initiatiefnemer voor  
 vastgoedontwikkeling).
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>  EIGENAREN 
Club Rhijnhuizen draagt bij aan de waardestij-
ging en uitstraling van het gebied, focust op 
kostenbesparing door collectieve voorzieningen 
en diensten, zet zich in om de leegstand aan te 
pakken en koppelt eigenaren aan gebruikers en/
of ontwikkelaars. Hierom is het voor eigenaren 
van belang om aan te sluiten bij de club.

Gevraagde bijdrage
~ €1,- per m2 bvo met een minimum van € 500  
 en een maximum van € 2.000 per jaar
~ eigenaren met een braakliggend terrein die  
 pas op termijn willen ontwikkelen: < 100m2 
 € 500 per jaar en > 100m2 € 1000 per jaar. 

>  BEDRIJVEN 
Club Rhijnhuizen draagt bij aan de uitstraling 
en beleefwaarde van het gebied, focust op 
kostenbesparing door collectieve voorzieningen 
en diensten, zorgt dat er activiteiten zijn voor 
werknemers en bewoners en waar zij elkaar 
kunnen ontmoeten en dat er meer ruimte komt 
voor recreatie. Hierom is het voor bedrijven 
interessant om aan te sluiten bij de club.

Gevraagde bijdrage 
(bijdrage op basis van aantal fte)

* Bedrijven die ook een subclub organiseren krijgen het 
bedrag dat ze met de subclub afdragen in mindering gebracht 
tot een minimum van € 200.

categorieën
bedrijfsgrootte

0-10 fte €   200

11-50 fte €   500

51-100 fte € 1.000

100-250 fte € 1.500

250+ fte € 2.000
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>  BEWONERS 
Club Rhijnhuizen betrekt bewoners bij de 
transformatie van Rijnhuizen, draagt bij aan 
de uitstraling en beleefwaarde van het gebied, 
zorgt dat er activiteiten zijn voor bestaande 
en nieuwe bewoners waar zij elkaar kunnen 
ontmoeten en dat er meer ruimte komt voor 
recreatie. Hierom is het voor bewoners inte-
ressant om aan te sluiten bij de club.

Gevraagde bijdrage
individueel: € 30 per persoon per jaar

>  NIET-COMMERCIELE ORGANISATIES EN 
 POTENTIËLE GEBIEDSGEBRUIKERS  
Club Rhijnhuizen draagt bij aan de uitstraling 
en beleefwaarde van het gebied, zorgt dat er 
activiteiten georganiseerd worden die organi-
saties en ondernemers op de kaart zetten en 
dat er meer ruimte komt voor recreatie. Hierom 
is het voor niet-commerciële van belang om 
aan te sluiten bij de club.

Gevraagde bijdrage
per organisatie (één afgevaardigde per organi-
satie per clubdag): € 50 per jaar

>  BIJZONDERE LEDEN 
Dit zijn leden die buiten de genoemde cate- 
gorieën vallen maar wel aansluiten bij de 
doelstellingen van de Club Rhijnhuizen. 

Gevraagde bijdrage 
maatwerkafspraak op basis van belang.
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5. BEGROTING 2017
UITGAVEN
Voor het behalen van de bovenstaande 
doelstellingen hebben we de volgende 
uitgaven begroot.

 PER MAAND PER JAAR

GEBIEDSMANAGEMENT 
VLIEGERPROJECTEN  € 2.560,00  € 30.720,00

GEBIEDSMANAGEMENT 
STIPO  € 4.200,00  € 50.400,00

CLUBDAGEN 
DIRECTE KOSTEN  € 500,00  € 6.000,00

PLACEMAKING KORTE TER-
MIJN INTERVENTIES  € 750,00  € 9.000,00

DRUKKOSTEN  € 100,00  € 1.200,00

ONTWERP EN 
MARKETING  € 250,00  € 3000,00

WEBSITE  € 50,00  € 600,00

ACCOUNTANT  € 250,00  € 3.000,00

STAGEPLEK STRUCTUREEL 
1 STAGIAIR  € 300,00  € 3.600,00

TOTAAL  € 8.960,00  € 107.520,00
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INKOMSTEN

>  GEBIEDSBIJDRAGE ONTWIKKELAARS 
In 2017 verwachten we dat er zo’n zes ontwikke-
lingen op gang komen. Samen zullen zij ongeveer 
een miljoen bijdragen aan de gebiedsexplotatie 
en daarmee, 10%, een ton aan de Club Rhijn-
huizen. Deze bijdrage is echter afhankelijk van 
de daadwerkelijk afgesloten overeenkomsten die 
door de organische ontwikkeling niet voorspel-
baar zijn. Dit zullen we goed moeten monitoren.  
 
Monitoren: 
Om de ontwikkelingen goed bij te kunnen houden 
is er periodiek overleg met de projectleider(s) 
van de gemeente en twee keer per jaar met 
wethouder Hans Adriani. Binnen de club zullen 
we afwijkingen van deze schatting (een ton aan 
inkomsten) communiceren op de clubdagen, 
tezamen met een alternatief plan binnen de 
mogelijkheden en doelen. 

>  CONTRIBUTIE LEDEN 
We streven daarnaast naar een geleidelijke opbouw 
van het ledenbestand in de komende jaren, met 
voor 2017 een doelstelling van € 10.000:

~ 20 (nieuwe) bewoners
~ 5-10 eigenaren
~ 5-10 bedrijven
~ 3 nieuwe initiatiefnemers voor  
 vastgoedontwikkeling
~ op maat afspraken over bijzondere  
 lidmaatschappen. 

>  DUURZAAMHEID 
We zoeken actief naar funding voor het benaderen 
van eigenaren en ondernemers voor duurzaamheid, 
in eerste instantie gericht op het op gebiedsniveau 
verbeteren van de milieulabels.
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>  SPONSORING, SUBSIDIES  
 EN CROWDFUNDING 
Voorts zoeken we actief naar sponsoring, subsidies 
en/of crowdfunding van afzonderlijke activiteiten:

~ Rijnhuizen Run
~ Placemaking Fort Jutphaas
~ Placemaking Plettenburg
~ Tijdelijke voorzieningen op lege kavels en in  
 lege gebouwen
~ Introductie van de huisstijl in het gebied zelf,  
 zodat bezoekers zien dat ze in Rijnhuizen zijn,  
 gemakkelijk de weg kunnen vinden en zich  
 direct welkom voelen
~ Dashboard Transform City icm ZO!City,  
 provincie Utrecht en gemeente Nieuwegein
~ Overige eenmalige projecten die nog als  
 activiteit naar boven gaan komen.  
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Tekst: 
HANS KARSSENBERG 
& EMILIE VLIEGER 

Beeld: 
MARGRIET 
VAN VIANEN 

Ontwerp:
STUDIO NIJHOFF

blijf op de hoogte op
CLUBRHIJNHUIZEN.NL
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