vullen!
- workshops: ateliers die de accommodatie bieden aan diverse nijverheden … (bv. de fietsenmaker,
schrijnwerker,…)
- leslokalen waarin kan worden onderwezen aan de wijkbewoners (pianoles, kookles, ICT,….…) of
waar de gebruikers zelf hun activiteiten organiseren (schilderklassen, breikansjes, Tai Chi,…)
- ontmoetings- en vergaderplekken
- bibliotheek en docu- en infocenter
- bureaus voor administratie
- stelplaatsen voor fietsen/de HUB-auto

Flexibiliteit en implementatie

Financiëring

Projectgebied Oosterparkwijk Groningen

mogelijke implementaties.

De HUB kan diverse vormen aannemen. Het kan één plek zijn die alle functies onder één dak brengt, maar
ook een centrale ‘server’ die verschillende satellieten aanstuurt. Het spreekt vanzelf dat de implementatie van
dit concept niet gebonden is aan allerlei ruimtelijke noch demografische randvoorwaarden.
Dit laat toe de HUB op verschillende plekken op uiteenlopende manieren in te vullen en te organiseren. Zo
lijkt het vanzelfsprekend dat in Geleen de HUB deel uitmaakt van de geplande zorglocatie Parc Glana, In
Rotterdam zou een nieuwe HUB in de grootschalige gebouwengordel een eerste scharnierpunt zijn tussen
park en wijk. Het koppelen van de HUB aan een nieuwe plezierhaven is een interessante piste voor Almere.

De H.U.B. heeft in beginsel geen commerciële doeleinden. Het spreekt vanzelf dat de gemeentelijke
overheid initieel een deel van het haar toegekende zorgbudget dient te investeren in de H.U.B.
Immers, een groot deel van de specifieke zorg die levensloopbestendig wonen met zich meebrengt
zal door de H.U.B. aangeboden worden. Bedoeling is om de HUB op termijn zelfbedruipend te
maken. Voor bepaalde activiteiten kan een kleine vergoeding worden bepaald ter financiering van de
werking van de HUB evenwel steeds zonder winstoogmerk.

Groningen is de gemeente die resoluut voor een HUB zal gaan. De stad ziet hiermee immers haar
bewonersparticipatie en wijkinitiatieven (volkstuinen, flexplekken, ateliers,…) alleen maar uitgebreid! Ook
de vraag hoe van Groningen een Man Made Blue Zone gemaakt kan worden, krijgt met HUB een concreet
antwoord: sociale contacten, zelfraadzaamheid en beweging vormen immers de drijfassen van haar werking.
Bovendien heeft de HUB aan de WIJ-teams een ideale gesprekspartner voor het opstarten en vormgeven
van haar activiteiten. Om de flexibiliteit en mogelijkheden van HUB in deze wijk te illustreren, tonen we twee

De HUB Bloemenbuurt brengen we onder in het schoolgebouw op de hoek van de Heesterpoort en de
Zaagmuldersweg. Goed bewust dat school nog in gebruik is, willen we vooral focussen op de interessante
schaal, locatie en architectuur van dit gebouw. In de lokalen bevinden zich de workshops, club- en
vergaderzalen, de keuken en refter worden voortaan bevoorraad door producten uit de volkstuinen en in
de gymzaal vinden allerhande activiteiten plaats, van tangoavonden tot speed-daten! De karakteristieke
architectuur en scharnierpositie zetten de HUB van bij aanvang op de kaart. Bovendien kan het Linnaeusplein
ingezet worden voor uiteenlopende openluchtfestiviteiten.
In Vogelbuurt een heuse HUB-FARM! Deze stadsboerderij wordt ingeplant in de industriële stroken die hun
functie vandaag verliezen. Eén van de bestaande aken bouwen we om tot HUB-BOOT en leggen we voor
anker vlakbij de farm. Op die manier kunnen beide nieuwe elkaar ondersteunen: HUB-ouderen kunnen aan
de slag op de velden en in de stallen van de stadboerderij en in de kombuis van de HUB-BOOT serveert de
HUB-kok enkel kakelverse producten van de stadsboerderij!

FEEST: 1 JAAR HUB!
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HUB/URBAN FARM

HUB-BOOT
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