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Opening Rembrandtzaal                                                                                              
zaterdag 4 maart 2023 
 
 
Beste wijkbewoners, 
 
Ik vind het erg leuk dat ik door de stichting gevraagd ben iets te vertellen 
over de betrokkenheid van de gemeente Arnhem bij dit mooie 
wijkcentrum.  
Om meerdere redenen:  
Als eerste reden natuurlijk: “De Opening en ingebruikneming van de 
nieuwe Rembrandtzaal”.  
Maar ook omdat ik zelf volgende maand met pensioen ga en de 
metamorfose van de voormalige Diaconessenkerk tot dit mooie 
Wijkcentrum zoals het nu is, vanaf het begin heb mogen meevormen. Ik 
deed dat vanuit Het Team Leefomgeving Noord - west van de gemeente 
Arnhem.  
Zojuist gaf Han Haarsma al aan hoe belangrijk vrijwilligers zijn bij de 
totstandkoming van heel veel zaken rond dit wijkcentrum. Ik wil graag 
nog eens terugblikken op de prestaties van al die betrokken vrijwilligers 
in de samenwerking met de gemeente in de afgelopen jaren.  
 
Exact 6 jaar geleden , maart 2017, had ik in de toenmalige 
domineeskamer achter deze muur, (nu de Frans Hals kamer) een eerste 
gesprek met een kwartiermaker van de Diaconessenkerk.  
De kerk wilde zo rond die periode haar betekenis voor de buurt voor wat 
betreft haar maatschappelijke activiteiten verder uitbreiden.  
Het project heette : “Kerk en buurt”. Een mooi initiatief 
 
Op datzelfde moment had het team leefomgeving van de gemeente 
Arnhem, van het sociaal wijkteam begrepen, dat er in de 
Burgemeesterswijk / Hoogkamp onder een flinke groep bewoners 
eenzaamheid heerst.  
Het Burgerinitiatief van de kerk en het programmatische belang van de 
gemeente om te proberen iets te doen aan de geconstateerde 
eenzaamheid leidden al gauw tot de Conclusie: “we kunnen vast iets 
voor elkaar betekenen”.  
 
Er werd al gauw besloten om een projectgroep op te richten en uit te 
gaan zoeken hoe het initiatief van de kerk onder andere iets zou kunnen 
betekenen voor de wijkbewoners in het algemeen en in het bijzonder in 
het bestrijden van de eenzaamheid onder vooral de ouderen. 
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Er volgden vele overleggen met de deelnemende partijen waar ook de 
vrijwilligers van de twee betrokken wijkverenigingen aan deelnamen. 
Via een uitgebreide enquête en het voeren van gesprekken met 
sleutelfiguren uit de wijk, bleek al gauw dat de behoefte aan een 
ontmoetingsplek voor vele groepen wijkbewoners groot was. 
 
Op een zeer drukbezochte bewonersavond in deze zaal in maart 2019 
werd dit nog eens bevestigd.  
Het was een zeer levendige avond waarbij we hadden gevraagd 
terplekke in groepjes of individueel een enquête in te vullen en wat ieder 
aan dit initiatief zou willen of kunnen bijdragen.  
Voor mij was die avond, als verantwoordelijk opdrachtgever uit de 
gemeente, een belangrijke mijlpaal voor het definitief doorgaan van dit 
project. 
Uit de ingevulde enquêtes bleek de potentiële denkkracht en inzet van 
de bewoners van deze wijk. Een zeer belangrijke voorwaarde voor een 
dergelijk initiatief. Dat is die avond toen ook duidelijk geconcludeerd. 
 
Niet lang na deze avond trok de kerk zich als orgaan, terug uit dit 
initiatief. Dat was een grote tegenvaller. 
Dit gebouw moest worden verkocht en de initiatiefnemers (vrijwilligers 
uiteraard) van het eerste uur stonden er ineens alleen voor. 
Het was éen van de meest kritieke momenten uit de afgelopen jaren, 
waarbij het voortbestaan van dit initiatief serieus bedreigd werd. 
Het groepje dappere initiatiefnemers wilde echter toch graag doorgaan 
zonder de back-up van de kerk en vroeg de gemeente alle zeilen bij te 
zetten en haar rol uit te breiden, om dit Burgerinitiatief toch te laten 
slagen nu de kerk zich als partij definitief had teruggetrokken. 
Gelukkig werkte het kerkbestuur fantastisch mee door de gemeente het 
eerste recht van koop te verschaffen en werd de kerk in een latere fase 
met een groot deel van de inventaris gekocht. 
 
Intussen waren er diverse werkgroepen aan het werk om de concrete 
invulling van diverse thema’s verder uit te werken. Communicatie, 
gebouwbeheer, activiteiten, Horeca, financiën, administratie een website 
etc,  
Ook werd, uiteraard door vrijwilligers, gewerkt aan het opstellen van een 
businessplan, samen met de gemeente. Een inspirerend proces. 
 
Een ander, zeer belangrijk moment was het zoeken naar bestuursleden 
voor een op te richten stichtingsbestuur die deze sociale opgave voor de 
wijk voor haar rekening wilden nemen.  
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Gelukkig ging dat voorspoedig. In februari 2020 werd de stichting 
officieel opgericht.  
De bewoners hadden eerder ook duidelijk laten weten dat een 
verbouwing van de kerk toch wel noodzakelijk zou zijn.  
Het idee van een wijkcentrum in de Krochten van een kerk sprak nog 
niet elke wijkbewoner aan. 
Een zo gewenste verbouwing zou op een gunstig moment in de 
exploitatie worden gerealiseerd, afhankelijk van nog nader te 
inventariseren behoeftes en de beschikbare financiën.  
Het gebouw werd op 1 september 2020 gekocht door de gemeente en 
direct doorverhuurd aan de stichting. Dat was een zoektocht in de 
verdeling van risico’s en inspanningen tussen de gemeente en de 
stichting voor het gebruik en onderhoud van het gebouw.  
De volledige transparantie in de samenwerking tussen het Team 
Leefomgeving en de stichting en het wederzijds vertrouwen heeft 
gezorgd voor een mooie balans daarin.  
 
Na de vastgestelde subsidies vanuit de gemeente leken ook de financiën 
rond te zijn voor een goede opstartfase.   
De eerste koffieochtenden werden georganiseerd en er werden plannen 
gemaakt voor de verdere aanpak………………..en er was net een 
professionele coördinator aangenomen. 
 
Toen doemde er een onverwacht fenomeen op: “Corona”. 
De wereld lag ineens stil. Alle plannen moesten wijken en vrijwel alles 
ging niet door of moest anders.  
Een vliegende start, ook vanwege de aangegane financiële 
verplichtingen door het stichtingsbestuur, was volledig op losse 
schroeven komen te staan. 
Omdat niemand kon aangeven hoelang dit zou gaan duren werd de 
aanpak van de verbouwing naar voren gehaald.  
De stichting heeft hier heel hard aan meegewerkt in een hele moeilijke 
tijd.  
Aanvragen van extra subsidies, vele beslissende keuzes voor de 
inrichting, een lift ja/of nee, en wat moeten we met die Rembrandtzaal? 
Ja, u zult het niet geloven, maar in de eerste plannen leek deze 
Rembrandtzaal een blok aan het been. Te groot, niet te verhuren, niet 
warm te stoken, dus onbetaalbaar voor eventuele geïnteresseerden. 
Er is zelfs even overwogen om alleen de onder verdieping te gaan 
exploiteren. 
Maar eigenlijk is juist in die Coronatijd het optimale gebruik van de 
Rembrandtzaal echt uitgevonden.  
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Wat eerst een ruimte was die een blok aan het been leek, werd de 
uitkomst voor activiteiten op minimaal 1,5 meter afstand.  
 
Er werd hier gevaccineerd (sommigen vonden de begeleidende muziek 
gecombineerd met prikken nogal angstaanjagend), gestemd, muziek 
gemaakt, koffie ochtenden georganiseerd, exposities gehouden etc. 
Intussen ging de verbouwing door. 
Beroemd zijn de filmpjes op de website waarbij regelmatig een update 
werd gegeven van de ontwikkelingen rond de verbouwing. Heel veel 
werk van allemaal vrijwilligers. 
Wat is het mooi dat het stichtingsbestuur (zeker!: ook vrijwilligers) niet 
heeft opgegeven in die moeilijke opbouwfase.  
In die belangrijke opbouwfase van het Wijkcentrum zijn er wel enkele 
bestuursleden vertrokken, maar steeds bleef er een goede sfeer en 
constructieve samenwerking om de “schwung” er in te houden.  
Ook bij de afbouw hebben veel vrijwilligers vele uren besteed.  
Vaak van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.  
Op enig moment was er rond 11.00 uur ’s avonds nog zelfs zo veel 
lawaai te horen bij de installatie van de Horeca lift dat de buurt zich 
begon te roeren.  
Voor mij is er geen betere reden te bedenken voor geluidhinder dan 
deze, door vrijwilligers in de avond!.  
   
Wat een fantastische inzet heb ik gezien van steeds meer vrijwilligers. 
U merkt dat ik angstvallig namen vermijd, want dat zou geen recht doen 
aan al die anderen die ik niet zou noemen, want circa 130 vrijwilligers in 
dit ene verhaal te noemen, dat gaat te ver. 
 
In maart 2022 kropen we uit de Coronaperikelen en ging het snel met de 
toename van activiteiten in het intussen verbouwde wijkcentrum. 
Er volgde nog een tuininrichting door de groenclub,verbouwing van de 
kinderopvang en een speelplek buiten voor de BSO.  
 
En…. Natuurlijk de verbouwing van deze Rembrandtzaal.  
De planvorming en de realisatie zijn ook hier voor het grootste gedeelte 
uitgevoerd door vrijwilligers.  
Ontzettend knap gedaan en kijk hoe mooi het is geworden.  
Deze zaal is klaar voor openpodia, Sinterklaas, concerten, wijkavonden, 
repair - activiteiten, exposities, feestjes, prikken en ook een plek voor 
zingeving, rouw en trouw. ……iets dat velen van u hadden aangegeven 
in de enquêtes.  
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Ik kijk echt met heel veel plezier terug op een jarenlange, transparante,  
constructieve en zeer prettige samenwerking met al die vrijwilligers. Ze 
hebben doorgezet en iets prachtigs bereikt voor u allemaal. Een pareltje 
van de wijk en een kruispunt van activiteiten. 
 
Ik wil jullie tot slot dan ook feliciteren met zo’n prachtige wijk, mooi 
Wijkcentrum, mooie Rembrandtzaal en bovenal met deze fenomenale 
groep vrijwilligers.  
Regelmatig hoorde ik mensen die ik sprak in de wijk twijfelen of datgene 
waar jullie mee bezig zijn nou echt zo bijzonder is. Neem van mij aan: 
Dat is het.  
Jullie hebben hier iets geweldigs gepresteerd met elkaar. 
Het initiatief hing de afgelopen jaren regelmatig aan een zijden draadje. 
Maar er is steeds doorgezet door alle betrokkenen.  
Met het realiseren van de verbouwing van deze zaal als voorlopig laatste 
wapenfeit, hebben jullie als wijk goud in handen. Ik wens u allemaal en 
het vrijwel geheel vernieuwde stichtingsbestuur in het bijzonder, veel 
succes en plezier voor de komende tijd.  
 
In deze Wijk wordt “ontmoeten” zeker “plezier” met dit Wijkcentrum.  
 
Dankuwel   ………….. 


