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Geachte leden van de raad,

ln februari van dit jaar is de heer Walter van Krieken, locatiemanager van Sportfondsen
Leiderdorp, aangesteld als kwartiermaker voor de verkenningsfase van het maatschappelijk
ondernemerschap van De Sterrentuin. Met dit schrijven bieden wij u “Reuring in de Tuin” aan,
de rapportage van de verkenningsfase voor de verbetering van de maatschappelijke en
financiële exploitatie van Sociaal Cultureel Centrum De Sterrentuin. Graag gaan wij in een
later stadium het gesprek met u hierover aan.

Hoe verder
De rapport is een opmaat naar de toekomst van De Sterrentuin. Het is een traject waarbij
investeringen noodzakelijk kunnen zijn. Graag willen we hierover met uw raad het gesprek
aan gaan. Als voorbereiding hierop brengen we voor u de (financiële) consequenties van de
conclusies en aanbevelingen uit het rapport in beeld en bieden we u een doorkijk naar De
Sterrentuin op de langere termijn, waarin we de maatschappelijke opgaven (decentralisaties)
en technologische ontwikkelingen (digitalisering) waar de gemeente voor staat meenemen.

Wij gaan er van uit dat we u voor nu voldoende hebben geinformeerd.

je-looga htend,
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De Sterrentuin

”Reuring in de Tuin”

Rapportage van de verkeririšngsfase voor de verbetering van

de maatschappelijke en financiële exploitatie van

SociaalCultureel Centrum De Sterrentuiri

Walter van lšrieiaeri, lrwartlermaker
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Rapportage van de verkennlngsfase vczor de verbetering van
de maatschappelijke en financiële exploitatie van

Sociaal Cultureel Centrum De Sterrentuin

"Raming ín de Tuin"
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1 SAMENVATTING

Dndrafzraektochr naar dë achrer¿èggende rrzdrareerxvan het acrrrez-rbiijverrvan de verwachtrngran aenhet
¿nancáeaš rendement van SocšaaßCulrureeí Centrum Dr: ßterrrentuin heeft de kwartiermaker de
huidige síruartèeurrvoerèg geanafyseerá
Ten behøeve van deze anaryaezijn gesprekken gewrzrd met atie berrokkrm partšjr-:n en ia getracht arm
vr¿èea, meningrzerren bešarrgerr zwröbßerstíefrrmgešijk te berrorríraírerr.

ßëj het šrrkaart brrzrrrgrrrrvan de knefpurrrere effeverdere graat van brazorfkerr rmušraar in de weg maan
rsmet name wpgevaíärzerrdat deze breed varsnreiríEšggrfrrmr zeer uâtraenßapemdzrfrz.
Hierbij rs;her echrezrgøecí te cørvßtamren dat er vcr¿cšmncírr mmgefšijkheden zijn crrrrdeze knelpunten in
Ramen crrn te zetfmrr Mw kan hwopvøl gestemd kan zijn mar de toekørnst van metmntrurrr,

Um deze kansen re kunnen creëren maerer :mg verešgefzzrefuren.Zo zuš¿err een aantaßaazrrpaasingen
aan het gebwuw nworízaireßš¿rzêjrrUrn bruškbaarheid en aarrrrrekâreïijkheid van de accmmrnødatrezte
verhrngen.
Meername de ärrtegrarirr em uírbre-rrimgvan de høreczaruncrie is nowdzakrëmkmm aregëwrarrmre rawrirrg
re v@r§«:rr;ïgr>:r*›„

Uošrde gebruèkrzrø dienen zich re fmcusßenomèrrrre rnregraírz aammwerkèmg em drefnen daarbij te
wrrrdem ørrderare-und door een Maatarihaprmlijk Onderrrerrrer. Uri-zrzeaanâragemdëcoach dient tevëna
de mrçrmerrreeí crnrirfrekerrderegêefurrctârawarruèrde gemrzarrrete rrrek¿erzårarr Hšerdrmr kurmerr
wedarzüøiaecøißrectševevervvachringen we¿r worden uitgesprwkerr, vaatg¿íegd en grzmarrageci

Ge rmidåge zztrucruur waaršn huur, huursurøsšdšeean grebrußkvan ruimten ia gerrfgeßrz¿dšerft te worden
rrerzérsrrz.Afreerr r«šerár„;›r›rkunrremmrrirrgmr omde huñsavarrrrrgfakmatenwryrdrtrrr wrägeöegdén uirgefegri
Omakan de ßeegsrarrcirzz¿rmerrrarzzdsverhuurrm ruärrrrerxe¿fâciërrter worden rrenut; HM beter berrutrrere
van drašwuèrjigerušmrr-enrarrøwdzakrzhšßkromhar firrarfrgimë rerrdemmr te varbereren. ißštefraardzwrgr
dit wk we-er vrmr een mammavan de grewrerrarrf reurirrg

Um de rzrnrrttnuïrreštrmëarrgefmtefrrrršjrwte waarrborgranrahet raadzaam ¿e-rr srrrirrrirrg op te richrerr
waarin een ønafrrankelijk brerstuurrrrsamerzwerfrßrxgmm cie Maarßchampeüjrk Orroir-;›rrr@rner een
cwerkøagfreferrdrf wareen het daaraan gerieerde beírašdvastßmßt en bewaakt.
üraøverkwepeïendrf visre rf, vcmraß van beiang orrr gebruèkrars bewaar te maken van wan extra
rnapamnšmgaverpfšrhtèngdie zšr'rrertrbmram“Sterrerrruënbeworrer¿
Drxideïijk maar Wrgrrrierr wat marit van de rsrganrsarr¿swormgevraagd, daarna maa.kan wørdrm
vafsrgearešd mrršaaraarrvrtßšríaarrkan wmderr (em M nwrr šrrEMSrerrerrruin mp de jrrisrra niekzir).

Arïeerr dom het renrrwuašarrmare-rwvan a¿reberrrmkkenmedewerkers en vrijwršršgßrfsmr: rmhßeve van
het øverkoepeierrd rrešzrngen de bijbehorende rrrtegrala aarrrenwerkirrg kan het maarschawpeßšxik
rendement verdër arrjgerr

Her surzcesvrßrrxoarrgiørrerën van da acrzømmoríarie air geheei bmrren drsLezrršerdorpfxegerwwerrrschaø
:aaidaarna efficiënter kunnen wmrrrenšngezer

in de ramzmrrageraeen aarrtaí opimsrrrgsricrrrrngerwbermerrmr Van beiarrg ir her te msfßrfefndat ar
weše¿rzr-.:«r:arrr:r`smwgerßfkzšjr: en dat er keuzes:gemaakt moeten worden die vrerdwrèrrgevuëdmøererr
Wordërrr

ršcrrxrarriCuirrrreei Cerrrrurrr Ga ïztwrsënrum

_

5"
?

.W

iš
fe

“E
1

ng
:

R
an

aø
rïs

gë
“š

še
ur



Z/15/015967/30954

Z/15/014580l28274

2 INTRÖDUCTIE

2.1 Aaníeidmg

Be coaßitie van D66, VVC?en CDA ate¿t in het cøaíštieakkøord 2014-ZOI8 dat zij de øpzet vamhet

SmcéaakCuituree¿ Centrum De Sterrentum (SCCDe Sâtarrentmnšammisâukt baschmuwt:
^"Hetmaa'tf;cí^1appeiijk rendement bífjft ver achter bij de verwachtingen eenheftfinancieeírendement ia

niet gaad. Beide zuilen møeten verbe2temn„ ”

De gemeente Lešdezrdorp heeft de ambitie geuit mm zowef het maatschappekijke aåßhet fšnanciêm

rendement van SCCDe Sterrentušn mp korm tmmqn te verbeteren. De v¿sše die hšerin centraal ataaï if,

een juiste bašans tusßen “0ndememerszin", om tot een efficšënte expëoitaïäe te kømen en het

"maatschapm=„›¿ijkzwei", het benutten van kamer: van deze accwmmødatáe ten gumsïe: van de

Lešderdorpm gemeenschap

tm IZGÉLZheefï MISadviseurs mm eemte verkennend onderzcßekuštgezvøercí,Een concrete: vertaßmg

naar üpïosfmngem ga?<1¿itomdermekrwet„Vandaardat amd 2013 aan ECS:zfüviseumde opdmcht ês

gegeven men aanpak en een cormfeet fstappenpian ap te smllen mor 36241De É+terrentmn.â Uit rampcßm

'üpsztap naar vermmršng e¿pšwätatèaSterrentuin”, werd in januari 2014 gepresentëerd aan dee

gameentmfaad.

Een van de aanbeveíången uit het ECSrapçmrfc uit 2014 ia het benaemøn van aan Maatschappešiâßk

ündearnemer, šemamtšmet ervarmgâ in het maaâtschawpeíijk warkveïd met de kërmia om de

nmg¿ëñjkheden mnde ommageššßkhedente kunnen inachatten en hierczp in te apeíezn.Vwmuitiopend

cšaaremmzeft het caëåegein februari 2015 een kwartšermaker aangeate¿dmm uwkaart :teabrengen Ewa

de exploitatie van SCCweSwfrentuin verbeterd kamwcï›rden„ Zøwei het maatschampeëijke aisømk het

'financšëie afagïfectzou hßerbíßbeüordeeíd mweten worden-. Be mrwderzewkavraag aan de kwartšermaker

Eušdtdaarom imeen nmendwpf: “Ham kan er wor maar murimg ende:tem wcmíen gazargdf

2.2 åanpak

Om mt een cwncrefm inventarmatàevan de huidige aituatie te íwmem, :timdwar de kwaffiermaímr

geßgvrmzkemgevczwerfcašmet de mrgamaatiea;ommømemtf-zeigemšaveat zijn in SCCEM:Sterrenmin:

:„› Smzhting Leidørdwrpse Vmšksumvemète¿; (LM/Uš;

:::, Stmming LeàdmcierfrpsMuseum;

›;> ßpäusß;
Stichting Kšmzí¿rkräng;

Müieu EducatiefCentrum {MEC};

Stichting MuzšekCmderwšiaLeäderdmfp (MOL);

Theme? Tnveršeki
11 Sïicming Kmderropvang Leiüardwrp @SKL);

fr SacšaalCutmreet Werk; QSCWEM gehuëavest akabeheerder;

1: §<„urwstkršr1gLešcšerdørp MV níet gëhuisvmt in de accmmnsodatm

in de gesprekken is de opdracht vam de kwameermakërtmegeškcht.Er is kort ml geaataan bij cm

owmprmnketilkmedoeidecmzmvan ÉCC Be Sterrentmn waarna de faam vmümt g@i<:=zgdHamp da

t0@mmst\â

ßøexiaaiCultuvee!Cemmm Em531iee›fmn*«:m'r1
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mde afrønáande fase ia waar mm twøedee maal met de mrganäaatèeßgrzasprokenen zijn de bevindingøn
ap heofdlißnenbespraken. Uaarnaaat zijn gedurende het trâayëmtaan aamaí gesprekken gevoerd met
de wethouder en/of mn aantaí be›!e=idßmedew@rkers„

Op baašsvan de gesprekken met genmemde betmkkenen minde wensan en eigen van de
verschètiende partijen in I-:aartgebracht, evenaßf-2de bape-zrkingenwaar zäjtegen: aan %0p«2nimhet
stmvw maar ”muršng in de:tent' te vesrkrâjgen.

Dutdešëßkmaar voren hsgekønmn dat er warmt het coliege aen mprëcht vcmrnemfan beataat om SCCwe
Sterremtum een kansršjke 'doorstarï' te íatfzfnmaken en dat er een game dmšs.andernememzín bij de
gebfulàkcm aanwwzig Mem deze (worsten: te menHagen, De vaørwaarden die hiervom* nøodzakeåšjk
minmoeten wmrden gewonden en benøemci

Emamaëym vam wemean, eisten en knelpunten ia wwøšgens omgezet in eau ranpmtaga met
ambmfemwgwfnen cmncïmšea

23 Leeswijzer

èn hm hmfd¿tuk 2 za?dieper werden ingegaan mp de kwamiermakmwpdracm um SCCBe Starrerztušn
van de gewemte raming te voørztam

in hoafüßtulk 3 éseen bëknopte bmzchrkjvëfwgte v¿nden van de huidige ßštuatie. Verwígerm zaš
hmmfdstuk4 de Pm¿fpunten Endeze huèdšgerßštuatie tøeïš¿fmten waarna ín haafd¿wk 5 het vizier op de
toekomaatcgeräaht warmt an uiteengezet kahw deze knelpunten kurmemwurden amgezeï šn Ramen
die zuïšm Hamammt een vemetering van zowføßhat âfènaw¿šeeërendement ala het maatschappelijk
mndømem,

Hmmšdstuäc6 ¿ßuèt daf rapøormge af met een øwrz¿cht van cwnc¿uašeës en cwncmte aanhßveíimgfsørzwaar
de aan wesâteiïenMaatschapmzß¿jkOndernemer in mmwwerkšng mm aim beïrmkkenen dšremfmee
aan de magkam,

in hmmfúmuk7 worden de beëangr¿ksm aanmveišmgen magams aamengeßvaß

išczcšaaíCzxíturevelCermum Elie;ßmrrantum

„„„.„„„„„W.W.„\~„,.„...,.,.„ ....„„„„„„„.„.„„„„„„„„„„„„,„„„„„„„„„.„„_ „
MW„„\`„..„,„V.V„~ \„„„„„\WMV„„\„„,....„„„„„„ _. W
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4.1 Huidige gebruikers

Uit de ge¿prekken wijkt dat bij de huidige gebruikers in het aßgemeerr in hmgemate raalitëšrtszšrren
orrdernemerazín aanwezig ia Er is een durrieršjke fatreepf grzzzmander het veriezdenen her vizèearis
gericht op de toekømßt. Bärrrxende eigen ørgarwšraties wordt rnomarrmerhard en creatief gewarkt aan
het verhogen van de bezoekerraanraiïen. De berešdhëid ørrr hierwor gamen re werkmwmmandere
grfbrmkerfa is er, (De vorm waarrndeze ramenwerkirrg verder kan wardrm urrgebreid líikrechter mag;
rrret te zijn gevonden,

Ondersnaande wrganiratšes zijn tšjdens het szahrrßverwvan deze raprmrtage gevearrgd in SCCDe
Smrrentuèn:

Milieu Educatief Centrum
Het Milieu EcšucatfefCentrum (MEC) tf¿etfdr arm Le/aferdorp¿rë fmsisrrfrø/en de møgelí¿rrreíd om grs-bruik
te maker: van het rmtuurrfdumtševe arrnlfrods imprmjecfrm en Macrivrterren en lespakketren. (im dit
rmrrbøci in de praktijk te mengen wørdr samrzrngewer/rt met de víakmj gaíegan kinderbaerdergf efrr

heømruim vaarhet pubiiek is her MEC geøßerzd 0,52wr›erm^íag~en zo¿dagmiafdagen.

HM Milram EdrzcartirafCantrum {MEC) bram rrrcrmentrzeäeem vmëødègaarrmd aan actèviteirren dat
räecht¿ verder crpgmchrrmfd kan worden ašshet aarrraf uren van de merdewørkaríalstijgt, De ruimte
die gehruikr wmrdr geeft verrrafaserrdvamkr¿rwr en sfrereraan rmacrcømrrrmrdaršßDe ruimte ir nm
geschrkr waar srruarureeí gebruik dmv andere rirrgarri¿aršmz.Deze rrrrgarrrsatíe raQnïoamakeafijk
verbondr-:rnmet kirrdrerbrzefrcšerrjen Heefrrrtuin.

âtšchting Leicíørdørpa Museum
De Sricrrring Lerderdørprr Mumum ir vocvrrgrrírcfmerrmrde Stirfrmng Ouråherdíramer Lrzwlríemførp,die is
opgericht rm.lüjarruarr 198%. De Stichting Lrriríerdørpß Murrmm stelt zirmzrrífair døeíf
[Je írrwrmerß van Lemferdarp ánzécrrrre vramcrhaffenin dravroege en mmnte geschírrdrarnirvan darregio
en van Leiaardorp in het .å:›i;fzßnder„Dare dmrísrefírng wrrrcír vr¿rmgegevrm daer.'
Expøßirieß, tlfzenrarerrmonarïeifingerr,fezingerr, edmmriervwmïrrvimiren, beheer verf een fam- en
fiimarr:/rwfefen een injformatševe websitax
Het miderdørpr Museum is /fd vam de wzrenígrng van murea in Zwe:f~Hr:›í!ana'.

Het Lerüerdwrpß Mureurrr wrmbeertvia een grote verzzrrrmdenhešciaan marmerenbemekerssm
tre-zßrke›n„Een waant rnpgesïarr sarrwrarrwrrrkrmgfrproßectrrzrserrmcifrfrandere de Leideardczrpfre
Vurkrunrversêterrmaer ånšjdragenaan een strjgrrrg van het tmzweeåfrTweerrzaaï perjaar warm:er
gewšßsrfid van tranrmcmstefêrrr@„EM ruirmrf ia rrirsfrgrzrsrzhrkrvrmr* rtrucrureeß gebrurfr daar andere
rwrgarxiraariea.ßšjmmtíer aan met LmderdrrrrzmMusaeurn ir; dat met vrsíäedrggeèèxø¿wárrzerdwørdt drmr
vrrjwiïíšgers.

ßpíuaíl
ßøíu5Cmaarveur ßiblimrheefr rsvíusrCenrrurrz waar Kunst en Cufruurr Onder het mrmo ref: fever: rang
rererrzorgrßpíms¿ vwm een prvgrcrmma mi kenrrir, rmrwrkkefrrrg, mawrzfchapprfj,kurmr en cuírum" in
åerdrm, Leíäerdorpf, Öegrrgeerr, Vwørsclmren sn Wa¿rsenaar, ßpírwtf axprlairøerrr in De Ererrrmrum der
bribfrøthmk en het ofrgimaf ro/ma! waar bíjvøørbørfíd mmpur¿rrursusmm vrxcrrøuderew wcwrrfferr
gegeven,

Cmb¿bšimtheak is dergreacrtste trekker van bezoek maar SCC flm ârerrenwirf. Ue règgšngarshmrirr rie
accmmmmdatêemrgt er vrwr dat bezrveírershet grzfhefearrrurnbewanråøíen. [Fe bêbšrürrhrëakzier de
bezwekërraanraššenr-mhtrzrdalen, mret rrarrzrzwarmt dëze darirrg verowrzaakr dwar een fzatšrgrngvam het
rt¿ëgèraš¿Erezerr.šrefnrrrinw hoek ia rnømenremrngearrchrvrmr de doeïgrøep jongeren (wešr:mrrputer„
zitrrwak @rr;)„Aar: de achrerzkjdrz van de bššrfëiørheekbevšnd zich een terras aan her wawr :rm urrzrrchr

ñrmmaš Curturerê C¿nrmrrr Cmäwrrramum

„ „ .„ „„„„mr „„ „ _ _... N „„„W.„„„
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omhm park. Zowef de bibiëcwthevkašßwk het digimaí äokaašzíjn geschikt voor gebruik ciøør
verachèíšemdeørganísatiafa. ßšjvmorbveld Senšorenwefb, manørgarvsatie die de eerder genoemde
mmçautercursuaseen vefzøfgd, is een grøte gebruëkar van het digitaai kf›kaaE„

Theater 'Foveríei
Theater Tove:“íe›tbestaat sinds 1976 in Lešderdømen heeftongeveer 30 íedenv Toveríeí ¿peeft
tweemaal perjvar een of meerdere 5tukß<en„ Toverfffí is de homfdgebruíker van het theater in üe
Sie-mfntuirv dat píczatsbiedt aan 80 bezoekefß. Naast de reguliere prmcfucmfßm'ganise*ervtâïøverfei

vøorßteíiingen maar'Toverkid.5',een wekeíyksv theïatevfrepetitíe wor kinderen van 8 mt12j:;mr. Deze
repetities vinden plaats vam faeøtømbermt en met maart en wurden afgv¿ßwfenmet eer? Ifxevfae
uitvc>e›ring„Toveriei is aak de organisator van het tweefiaarífjkvs Toverlaaífef;tival: een écênakterfestival
voor grøepew uit de regio.

Toverïeš ia eemverenšgmg dm üeschikt over een bar (met homcavergunnáng), Haze wcwcštmp gezette

mormfentvn bemand dom Eerdenvan Twveríeaš.üe ruêmte ia bij uštstvk geachikt vom' ímtructureešen
šnc¿denteael)gebruáv cëocvandere mrganšsatšaa Uit gebeurt ëchter zelden dom' een aamaä
beperkßngem en kneëpuntem dšë iatearin de rapportage wmfden benoemd De regierumvte ap dv versta

verdšepmg ia evvnemva iv gebruik daar Tøve¿eiv Ook dëze mimte vaušmrmate geaethikvïvaar
í_stm<:tume»Ien incidvm1reeí)gebruèkdaar de›'den„

Stichting Be Kšnderkršng
Smrlvting De fíinderkring fa in 1983 øpgvršchë*misSpel- en Opvaedhuis De Kringíøop vanuit de åwhoeftv
vemmvzaming van vmuvven metjøngv kinderen tegen te gaan
Het accent íigr vandcmg de dag op het beíang van met iaten malenvan kindemn met eïfíkaar, te-rwiji de

oueierßj op wngedwangen en infarmeiewijze ervaringen uit kunnen wisseímv. Merdøcfr wntvtaan

mk-iëuvvvmntvcferz. De Kincfvrvkršnçgverstrekt inførmvtieover wderschap, øpvaedéng, ,vpetffenvn

speeigwed. m 't Winkeltje vvamft rweeclefhandv:;pee!gom;f ingetvaahf en verkøcht.

EšeKinåervfving is.een van dv mganñaatšezf.dia een gmte grow bezmekvrsnaar de aßcmmmødatm

trakt Dam een percemage bemèddešmgskastem ap de verimop van tweede;-hands speelgoed te-3

rekenen kan de beweägruämtef twvfe ochtenden per week wørdvn gvšmum tem gunatv van

¿zpeešactèvßtêšten,'vtWvwkektje würdt be«:-manddwar vràjvvi¿igem De ruimte ts met gesvzhiktvfmr vezfder

verhuur.

Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp en
štfchtšng Mvzívkonderwvjs Leíderdørp en ømgevirrg {Sm:ht›`r±gMOL) vefmrgt sírvda2005

muziekønderwijs ín Lviderdørp, Zoetervvøudeen Kaag 8: Braamem en hiedt daarnav¿t een pfatførm

vaar samernspef. üf? døesšfzteíiingenvan ß¿chting MQL zyn:
Het bevordvrem vom vakkundig mwziekondvrvvijs ap (Me niveaus en vam wife íeefffjdev, hm mmvieren

van gemmvnfijk mvmfif maken in ermgfmbíefs, imcv, ørkvvt, muzieküandßen popgrøvpern HM

bevorderen van de tøegnnkvíéfkheidvan muzfekomdvrwfjß vaar iedereen en het íeveren van een

pmmevebijdrage aan het cuiwrefe fever: in Lviderdmp.

šticzhtmg MOL gebru¿ktop kïëvweßchaaíhet 'theater afm de bevveegrvímte. Zij zijn ešdervgehuvaveat
wmüat SCCBe Støa›rr^c..»Muinhem wv;Eangena níet dv bmodigdv ruimte kan I;:››¿eden„Mm xse¿htefr graag;

énde aacømmmdatieaanwvzíg om zëchte ç:›r'es@nterenaan dv Leäfåvrdørwsvgemeenschav

Stichting Leècivrdorpae Vøškauniveraiteit
/

[Je štichtmg Leidwdorvpve Voíksuniversmärit(LVU) steft zich zenaime!dv mwcmersvan Levderäørp vn

rmafvte ømgeving mmgeííßkhedevte åivden zich aßgvmverz te vntwikkeíenvn tv vørmvn døvfhhvtY x H
ørganißvrvn van cvrvsvssememandme actfvfmvten mvhet gebrvcí van wštvvr, kvmt, v/eterm, up, a e „

rmwvr en vrije md,

ScmiaašCuštufeeeïCe\n<:r^umBv Fšwrvvnïmrz
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De U/U richt zich ap de mm formeievoiw<;wsi2neiwducazie„ Activiiteimn waarbij het opdoen van kennis,
vaardigheden en het ander leiding amtplaoien van cireatieve vaardigheden centraal staan. De LVU is
een educatieve stichting zøndeff wimztaøgmerk en if; iii! vam de Ešcmdvam Nederlandse
V0ikf;univer:;iteíten„

De LeiderdørnseVmiksumiveraitešt hicffecšimn gevaršefard aammd aan activiteimn. De dweigroap
bestaat ap dit mamemvøorrearmaiijk uit de iwg¿r øwgeieide, mnimen mwcineis van de gemeente
Leideriïiørp. Met wie vrijwiiišgiem waait mem veei mwgeišik te maken
De cumisruin¿tes die zijn cmdergebracht in de gehuurde fuimm van de Votksunèver¿itešt ataarw,
ondanks dat deze gedurende het gehele jaar gaiwurci zijn, mp gezeïte tiidenieesg.

Centraal Bureau Sštichtíng Kindercipvang Leiderdorp
Stiiriwting Kinderopvang ieidefdørp (SNL) is eemmaatscizafzmeiiikgeciriëmeercie ørganißatie die
kinderøpvaiig in Leidiardørp, Hcwgmade en Leiden aør:io>i›m*t.Hat cenmmi bureau van EKL ia Sindy

begin 2015 gevestigd in Ge âferrentuin.

EšišchtmgiéinciezrmpvangLešderdwip himit inmiddeiß haar pißk gevmnden in de acwmmwdatie en men
vmeit zich er prima ithuêfa.Hmewaï dem organšßatie met vaar dirwtm aaniøop mndm; mi: reurmgš
wig: is cmindirect wei cíegeïiâikhet gevai. Mem derzkt graag actief mee mier aiztivimitizri die azanßluimn
bij mmdoeëgi'i:.›ep„

ßeheerfunctše Stichting Sociaai Cuftureai Werk Leiderdorp
Het fmidiga beheer in Ue ßmrmntuin werdt momenteel uitgm/meid daar de Stichting SacieïmiiCfifiiumei
Werk Leiderdorp (ECW), SCW ia, als øpvøfger van cie ¿fichiing ifwgdwwia Lßiderdøfp, ßpgericht in
1994. Acrtivimiteri van iwt SGW Leideidørp wor kiiwfeiifiri zsm-eermp gßriaht am kinderwi te
ainmmieunen lziijhun mgnšiiieve, mciaai«iem0tioiwie* en fysieke cmfwikíwimg. Actiivitiaimn die in dit
kader piaumvinden zijn :wii ciivørß van am*d; vam iinutseien mt weßrbaarheiaâ¿trøiningen van
itiumfmüoiiw tm kids dancamActiviteiten van het*SGW áøiderclcirp wzmr tien-„fm; en ,iøngeren zijn gericht
op een .zifivøife irwuiíing vamde vrije ti)`d„ Ue furzictievam fimfmmz¿ng en recrßmie is iiiwbi] van gram
üim:›ker^zi±;„Het gaat hieiiziiyfam het argani¿erew van ucifciniin*i0da=tiegis›baiidenwerk ai¿ het
oiiderhøuden van contacten cmMicra! en bijjongerenmfitf'i*ziJeting„@pie*i<i<@r›„Gak urgmiaeert hm x?šmer~
wi âiørigwønweric warksiiomen activiteiten die amisiuitwz bij cie ieezfwerøicivan tieners: en jøngøren.

Een etgeri ruimm hiaeft Sociaai Cuitumëi Werk Leiderdorp (SGW) niet maar in 5CC Di: Sterremtuën. ifm
warmt amMn geniiß mviafem ciao! aiie b¿itrmkkman. Diemš van ECW tiinmem im aizmmmodatie
msiaaï mwmenixf;-ei ušt het wrgamßeran van het dageiiika beheer in de ßerwwn vw Agnea:Seriier,
Overšgiena ixeefi die ciiraateui var: SGW aangegefvan te overwegen te çnamiašparemin activitmwm ten
bienoøve van die-dmeigrmep van de organißatia

Kunstkríng
Ontmmzten en ontdekken van kurmt en mimur
Kunstkrimg iøiderdmiøørgariismfrt eik¿* tweede* dimzdag van cie maand een iezingg,vocwdmciiz', af
muzic-ikcmtmden.üe vemmiging is tøegcirikeiqk waar iødefimm mi L@id@~iciør;2„Leider? fm øiwgeëviingmm
i;›eiangsm!iing mai' kunst en cuiifuw,

iäuriatkršng Leideidmmheeft binnen MIC weStiefrrrarimiiwgwn eigen mmm.
vom de organêaatie van de eigen aetiväteman biedt SCC DaiStemzfntuin ze*weinig, mmm. [ZW

Kiimatkiing gizfítiruikt het atrium wei vwør de twaejaärši¿ime axpofaèti¿. Cim de iwrkmbaaihøid van da
iáunstkring te vergimen hebben zij eitfm vimnef in gebmiia in het atrium.

SociazašCuiiiimaieåíC¿ntmm ifm Stwrfezentmn
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4.2 Huidig activiteitenaanbød

Het aanbød van activiteiten in SCC?De Sterrentuin is ín de afgeßcpen garenfíšnk wegen0me~n„ Uät het

jaaroverzicht 2014 , dat dam de gebfuêkers zei?opgeßteíd is, bššjktdat rum 120.000 bezweken hun

weg naar SCCEm Sterrentuin hebben gevonden Heï overgrote deešdaarvan š;%.OOü)kwam vwr de
bèbIèotheek„ De bšbliøtheek is hiermee de grøotme pubšíektrekkm g¿zvoigddom het MEC 0656) en de

Kšnderkring (7\,-401%

Mšerâondßrstaat het oveyjzicht van dg, bezoekemyaanïtaäïenper <;››z";zanmt,šeEn2,01-Q/3

›

BPW V
95-619

Ki¿d¿fäfifrßá „ M

„?f401
Kunatkring

L

660
W U

LVU 3363
MEC 7„6›56

Mm 1-Fm
Museum i

1.757

anw L

*fs
§?f**°fWf±*?

V 28?
Tøverieí 2.555

Igfgë¿ 1Z0«7fí5

in SCCDa $t@r:'e:mâwèn vmden tm vam aativiteütan gaiaats.Dfe:aard van deze activštmten Emzmmï
ëcßgi¿charwèisuêmaanwfanwøge de wrschekdenhešdaan gebfuikafa. De gmotfste hezoekefaggwvwepfwerdt

bm›;~aik“tmet mat aanbèeetkznvan eigm, ßpeci¿eemactivëmäwm.
Samwwerkšngsvofmen hebben de aandacht miašlegebrußkem maar weepezrktmmmag mt een

mšmmaai èntegraal aanbød van a<:tivite§mn_ Samënwerkmg met andere mrganësaâtémdan de

'Smrrëwtuïn bewwneers'vindt enkše¿na ßchaatpïaata.

vaar het mmçwfkkelen en mrgafwiawen van activmëàtemamvangen düveëfrsewrganißatmß een

activitešëtcenßuwaidšaf,damewbsaidtaëormfangen zšj Mwvm ße sumèd¿e waar de hum' van de

ørganisatteruimtea

4.3 Huàdige beheervofm

Hat dageiijm ltmïreer van SCCDa Smrrenßçuin ia momentael in handen van SCW„ ßagrmfzSmšiw heeft

haar w¿rkpšøakop cmeerßte vermeping van da accmrnmadatie.De wemtandhoudíng en samenwerking

mm de gebwuškemLagwefdte <m«z.›m@n„ Er zijn rrxwnwenteeïvijf uren par we¿k biasmškbmarmaw met Ã

rmtdhge beheer. \/wer dem mem mntvangât SGWeen saumidievammde gemeente.

Eemtmezächtfunctiein de avcmmmeenweekenden Eswat beßcphškbaar. be ßchøwnmaakvan de

aacmnwmwdathevaït ífmâtenHet dagafiijka be:›heer„ Dew Wmm exwrn uitgevoerd. Ook hm šgromš

ondmhøud vamhuman de taken van de bähwfrdøfr, düïveršoopt waeffeafcše¿imgCiabmuwenbeheervam "“
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4.6 Umgevšng

SCC De âteffrmntuèn is gmegenin een levendig winkeêgabëm genaamd “Sm"\th<›mt"„

Ook het winkeècentrum "Wink@!h»::«f" if; geíagem Up lwpafstand en bereäkbaar via een 'wandel
boulevard' díe Ianga SCCDe Smrrentuin en heï Park loøpt.

Naast aëfebedr%jvšgm=›±nddwar de wmkeêgehieden in de buurt äser op cšmncïardageneen weekmarkt
dšrect vaar de dem Dane weekmarkt zørgt vom een grote aänšcmpvar: potßamiëšebezmekem.Naast
zie câšvemezwinkëßs knde ømg¿wfšngheeffcSCCEMStearremtuènte maken met dšvmse ondmnemem van
bawmera dm in hetzeäâfdepand gevestigd zijn,

4.7 Huëcfigehuumonstmctáe

In de Iwidige huurovweenkowmten van mwkeêegebruikers is øpgenømen dat dë kwmen vam de
huèavefïatmgvošwdifgz,gecømpenscmrd worden daør middel van aubsâdie vam de periode dat de
organiaatèe de fušmm huurt, üšt heeft ais effect dat mrganšaatim de ruimten gedurencåe hat gaheïe
jaar kunnen huren zondar fmamïèé¿e consequenties waar de ft¿jd¿nvan íz=ae§gmfxnd„

åß Hušdšgewijze van profšäerêng

Beaørganißatšess zetmn zich -fm crefatieve wijze ènmm hun eigen, spacå¿eke actwiteitenaanbwd te

presemmrw aan hun ašoeägrøeamZwWmm er onder andem gebruik gemaaid van moster¿,

mrsberècmen, wcàa¿ mfsfåša,wemštes en zeëfa;direct maiíšng wemrganmakms Eamnhun gezšcht mk
raga¿matägmenbij câwerßegßíagenheden binnen Lâeëderdmrp,

Het prmfšleren van SCCDe Swzrraffntmnaßsgehee¿ bfßšâßktemmermg iastšg Er wmrdt w nu erf dan
geísmšk gemaakt van maa! mmzåšaen er is een gemëente¿âjkecuhtureïë w@mêt@=;›waaraanmmvde
actèvštešten kan u'mšame;›n„ Mem aašaagter nog met vwídoewdë in het “mmk” Sfaemmtušn binnen çšea-

Leiderdmpse gemeenschap muctumei te pmmøten.

Swm¿aà¿unur¿eiâmnwuwwDe¿tøw¿nnnn
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5 KNELPUNTEN

FMhet ínventarmeren van de huidige sâtuaïëe is een veeívøud aan knekpumten benoemd ien/ofaan het

licht gekwmem. 5c›mmšg<z~krwšpurwten zijn eeznvøudig mp ta Eosßenß(mk zijn er ímaípunmn die zeer

compšex mnen allesbehaíve eenvoudig opgeêøst kunnen worden.

Si Heit gebøuw

Diversa*kâeumjkeff Lešderdørpsø Qrganisaties iiikanin het mfsest këeurloze gabøuw van Leiderdorp te

zšjn gahuísvest.

Het trekken van {meef} bøzøekara maarSCCfm Ešfferremumbegmï bij een prettig {%<i«:±~urr%}kš),

herkenbaar en praimsch te gefbruškengebauw. Het gebcvuw bëperkt nmmfznteešverdere gmcešvan

Enezmefkersaanm¿ien.

ße grrzwmste kneípunum:

1„ Entreer:
* He entree tabiâizcmderønøpvaïiemd en daardøof Eastägte vmden. wemgangstaat enigszins

ßchušnmn mpzicf¿wtevan de atmat en ¿zhierdom “we~ggßwar%~<t"in hm gašmuw„ He Eettem

EMTREEmvende ingang zgn¿astšgteaHemaen vanaf één zèjde zelfs a¿ßeaeenšambaar èn

spšegeßmeeëd.

2. Atrium:
1* Het atrmnw ¿ßmmrmffmeeêeen griize eengrauwe mèmte aimeašieasbehašve:je gëz¿äššgß

ømtmezwettngsrmmteis dm hm mu moeten zšjn, anige këeur en entourage ombmken tmaa¿;

v Braaamkäerdèngvan het atrium èamimmaaß. DM èsa;gratendeels, het geevmígvan
brandweewoømczhrifteng

0 De vmièchtëng in het eerste deel na binnenkomst is Qnvmšdmende. Met name mde avcnaimxrezw

kamniétvom een mmveiíëggevmeåzorgen;
0 Na binnenkomst is øndušdø¿šykwat ar zich šn hm geabouwaffmeelït,we¿ka g¿bruškerfszäjmer

gehukßvezaten vmratz: we¿ke acztšvšteitenwurden gaboden;
w Er cmtbreken mwmemeeâtwme vêtrines; waardmr niet atm gebm%š<erf±Enstaat worden geßwtefzßd

hun actèv¿ze¿tâen napmmmten;
«~ Er Wmm een mmäma¿e geiegenhfetcítm verbišßfgeboden: mm køffia auwmaat en Mein zziatia

z<:›fgeen met vam enige beševing bèj bezøekem

EL Cursusrušmten;

U Grata-aregroepen kunnen mmme¿teeš mm:mrezcht'worâ een wašnmg, wergaderèng of

bšieenkømat,

Tz
h

4. Terras; achterzijde:
~ Aan de achterzißdegrenst aan de bibßmtheekwan achšâttfarenügeíegen teërrafal DMwmdï niet

tot zeemangeetsmmomdat de mtmg cmveišig Esvam kšnderean.Gezäen het fm dat de reßmg

van het tfawaß eeenkunstwerk bmrefâtis hm da vraag of aanpaaamgemmmgešijkzšm; -*

0 Het terraa kan momemeeí met vanmt het atrium beërešktwmdem. R
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5. Theater:
0 Het theater wordt momenteei om/ošdoerodegebruikt door andere huurder; dan Toverëei. Dit

komt door een aantah boporkiogen. Een daarvan ia hot gegeven dat rookmaohineß met
gebruikt kunnen worcšen omdat de huietíšgeorondmstaßíatio niet oen'ruimte uhtgeschakošd kan
worden Momontoe¿ wormonderzocht of dšt technèaco mogefäjk ia togen reëëe komen;

U De theatermvemar¿a 69ošgendom van Toverlm. Uit vormt eembeßangrijk knelounthâjšhm
verhoren van de ruimte aan andere gebruüozfm;

0 Een tekort aan oo¿šagvan decorstušaëmnvormt oomombïoom.De decomtukkefenmaan
hkercioornu vaak mde fxïhoaterrwmoteze¿f waardoor de ruimte met (oo een veilègo wißzol
bruëkbaar is voor andero partijen;

0 Een aanta¿ gewenste Iíchtspotra ontbreekt omaanpa¿siog aan de oedienâoggvan de veríšchtíng
èsoodig om de bruikbaarheid van deze ruimte to vorgroten.

6„ Uscafé:
~ Do komst van hm:šßsoaffêmvoooooskoffšocorner) wordt akaeen enorme aaowioat gezàoo. Er ia

acht:-af moggeen wrake van oom optimam fwséokošmogratèe in het geooow

7„ ßeweegruimte:
w Hergroimto om kfoènematerâaïorf op to manontbreekt;
v Go mšmto is biizoooergoed geïf„oieon:š waardoor het k¿imaat bij msoanmíng oošgßzšne;

be-:domptkan zßjn,

8. Fietsenstalêingz
~ In verband met mtoroo voyhoizmgeo is de fiowemsmíšitng,die voomoomvoor modeworkom

aanwezig was, mot langer ooac;hàkoaar„

5„2 Horeca fumfoo

Om enerzijds bezoekom naar Síl¿ üe Sterremom to trekken en hemandomjda te facmteren voor,
oßcšonsem/ofna activ¿tošten, šado aanwozigheèd van aan oomhorocewoomomng moodzakeíiik.
Momooteeeí šadeze niet ¿oafdoende mate aanwomg.

Bk;oom oomhorooa moøft gedacht worden aan oom Eaagdrompoügovoomšoošng waar de meest voor
de homoEšggomiecon:-aumpfïšoaboachikbaar mo,
Do Eoaaoovan omevoorziening ligt ogvoorkeur in hot amonmHàorooor wordt dew ruimte hot
gewoomzoverkeeraoïoiobmnem het gebouw waar akteorgamaatšaa en oozoekors oßkaarommoemno,

5.3 Actkmteáïeoaaoboo

Hof; huidig aanbod van actävßteitoo bènoemSCCDe Stermmom beamat momomtooš uàt vom
ušteorm¿ooendoactšvšto¿teo die mngeräcm op do eigen soecšfšokecšoeëgroepfenvan de vomchèêïendo
organšsatßefzoHoewof oo;aitšjd zo zašmoeten bišjvovzWo derzzoocfcivšto¿ton vormon šmmom het
oesswaosrechtvan de orgaošßaoea - ontbreekt een :mucïoreeš opgezet ämegmaï aczàv¿to¿teoaanboo

omoarašåošßoomaan do oègen acfwšteñten.

Do toename maanšooovambezoek voor SCCElmStorreotušn navoor šooioreorgaoißatio vam beèang.
Het botreft hier immem ootonotšoíeoiouwe bezookem voor de eigen actwfto%ton„
Men probeert de ßamonworking to šmooaiveron maar zoom:continue naar de juë¿to wißzowaarop okt
sïructoroeš vorm Raw§«<rè}gon„Een aemfawreodo on coacheooo rok vaouàt de ovew^5-zoeäoeziondogedachte
ootbreekt šn hei geheet,

Sociaaí Coïmfewš (2e=,~:':trm~swCm3'<w"refoto§o
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üušdeïijk tagewbrdbm dat er versfzhií in bbvattšng if; cmft¿taaan wer de term mrrwenwbrkímg' tusaen de
gebruikersm Er is,bij de gebruikers bbk onvbšdbendb duídeíßjk wat de gbmebnte verstaat onder de
ggbwbmstb samenwerking.

Wat bbtrezft het functibberbn van de brganisatie¿ zešfšztijdens het ondbrzbek mag een azmtaï ideeën
naar voren gbkbmen die man kan gebrmken bm het huidig aabbbd te vbrbeteren en/af uit tb breiden
in de nczbting van dbbigrbebbn díe dbbr ben :wg mbt bediend worden, in de afrbndbnde geßbrbkkbn
zßjn deze incziividueeëmet de gebruikers besproken eengeetbewt mp haašbaarbeàd.
in izmšage\Ezijn de be¿angrißkfateaanbeveßšngen per gebrušber opgenbmem

E-„-4 Huurccmstmctib

De huidige buurcormructie vbbrzkbt in ban vbßfedfgb buuraubsàdšeaan een aantai gebfuikem
Uem is bbb; tm stand gekomen bm mganibatèes *ib bewegen zich in de accbmmodatèb teavemgmm

in db huidige mdsmmzngemeente-èn zécbmeer en meer op het mandpunt dat bet vbrstrekkeb van
aub¿šdibsz aan mrbswgbrb vbšwaardbn maat vbidbem Het betreft hier ëmmem gbmeemcbapagbíd Elbt
gbšdt bok vbbf de gbmeentb Lbšderdc'›rp„èïßšversaebrganißatšea mSCCDe Stbrrbnmšn worden pbrl
ybnbari 2036 vbbr bet berm gecobfmntebrd met abn kbrtêng bb de buurwbßšd¿e van 15%. Uem
brganißatšes tbben bvbr bet ai;-gemeenbbgrèp vbbr bet bpteggen van deze kortšbg.

Ebn krw¿punt bmstaat echter msduideßijk wordt weêke mzbmšsabbrbkbncí wbrdt vanušt de:germezbme
(vbrbuurcêer). Eübzem2 prijs bsfors, hoger dan beatmarktcbbíbrnwb tbràbf en zbrg¿t vbbr scheve
gbzicbtbm bndbr de brganšsaties, Uwdezb wêjze is het bnbegršb gmot en de draagkraazbt gbbbm weg

53 Ešebbereb ünderbbuci

bb wmawaarbp betahuidig beheer bb onderhoud šs.gbbrganiaeerd wbrcåt cf<::›oraâßebetrbkkeneb aíß
ruim vbšdbendezbbbbrdbeíd en laat geen nobmenswaarcfšggbämeßpunten zábn,

Bb rb?van het bebber mu vbrgrbbt kmnbb wbrdem met een aamïaï nibuwe taken (mb Hbbfdztuk S).
Wbåššcbtdat bbb Ekchtbbšïbrešdšng van mem van db hwdßgb beheerder biervbcw fzbbdzakeššjk ia,

36 Vibe en regšefunetfaše

Eibbdušdeši¿¿emèb bb de bxbšbbamzvan SCCweâtbrrbbtuib vawwštde gbmbente bmbrbbktí ebMbt
gebaat Häemlbbrbbbbem de dêversbbrgabšaaïšeß die zšßnge-bumve:-ztin deze accbmmodatmzzei?
gbtracbï br bet beam van tb maken eb zodoende wb* mvuêšibggegevbn aan die mia.

Nu gebßeken badaf db gebruškbrs bun “ešgen wmkeï' zb gbbb ab; bb brdb bebben Mwhet knef¿bunt
imegraak aamenweerkbn nbg voííedág bbem. Qm de gbwemïb ibtegrafb bamemwbrkmg tbtsmnd1f;e-

brengbn kabbb visèebb SCCUe Stbrrenm¿n « gbbrageb cibbr bbb bartíffm- absgbbebš van gmbï beztang.

Het betreft Mer bbb overkbebeiemtíbbšang dat aššegebwškbm van oma¿zfabmmbdabtšb cbntmub vbbr

bgbb mbbtbn šwebbem[fm bvbrkbepeíebdb betang mmmzich verta¿bn mcbbcrbtb šbtbgraib
activšte?-rštbnwaarvoor mßemwb) bezbbkem maar SCCBb Sterrenwm kbmem

Sšbbaakšluimrbbš âbwtmm be fäzerwntum

_
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37 Pmšticmefing

Zøweë gameente als gebruikmfs zijn er mm:Engmëaagd SCCDe Stezrmfntuän structuree¿ als één
mganšsatše te pmitionezrem bàmrmní.eêderd«:›rp„Heatmerègezveršeden van deze accommmdaft¿e heeft
daarbij geezørgdvoor een negatief ímagcx
Eßcmrde gezbruikerzszelf ëxadaamm meermalen gewacht de herkenbaarheid te vmgmten, denk aan het
ßntwíkkešen van een Eogø,het plaataen van høawegwâjzmfèngwmv de åeur en het behemanvan mn
mverkøepetende Facëbcfok øagma.

ümonåank¿ blijken veaí inwoners; van Leiderdmp nog møeás nm te weten waar SCCweSterrentuin
zimzhbevindt em/ofwevikemrgamšßatiesdaarin gaëhušßveatziimLaat maanvam Waíke actšviteiten men
daar terecht kan

Swciaašíumrmeš Cemmm De írlmrrenwin
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6 VAN KNELPUNTEN NAAR KANSEN

Alle knelpunmn die ln lwzftondnrzoek naar voren zljn geknmen zllnnndarverdeeld in categoršøsën. Pm'
knelpunt ls onderzmzzhlllon deze kan worden wmgwlst in nplomingsrlchtlngen waar alle betmkkenen
zlch in kunnen vinden.

El' is in dit anclerzmzfll gekeken naar noewordt omgegaan met bepaalde knelpunten in vergelšjkbare
accornrnndatlm clc›c:›rhet land Vnorøp staat ste-a-ds;het draagvlak van een øplnaslngßrlanting ondnr
alle betrokkenen.

Knefpunt 1: het gebouw en haar ruimten beperken verdere graal van bezoekersaantallen.

Enbillagn 2ls aan ovnrzšclfnzopgenomen met daafln reëln aanpasaalngßvnørzatelleneeneen globale
azcllattingvan de šnveatnrlng. Het aclvlez¿ ls deze aanpas¿lngen uil: te latnn mernnl Het la uiteraard nlel
reallßtlscll alßnwg hal ønmprankelijk beclnelde gelmuw lin verlnfljgen maar de benøemdn zalmanzijn
noodzakelllkom mt een succfsavollfs:daclmlïarï te korneen,

Hal ltlelrnllt aanpaaslngnn file dn aantrelakelijkhnêd en hmlkbaarnelcl van het gfabnuw ln het algemeen
en van de afznnderlllkemimløn ln het bijzonder vergmlen.

Hlernnderr het nverzlcnt van gewen¿tez aanpamlngen mnbehoeve van de accømmødmíø in nel
algema-øn.~

ßulmw _„_...„l „_ „„„„„ M MW
Vø¿rßnßteldeyliëe

_. ......

Entree: Flnltlestmaptegels mm* de ingang zndal een írnde
lepel' eflecï ontstaat

<L?lnvellelt`ml"saallnaswll lnolšfznde naam gewllzlgd
wordt

Entmn

ßlewegwljzerlngßíclwrd waarltm lin zien ls; wellan
orgarllaatlaß genulsz/eat zlln ín de accnmmßdatln
lgesnrïeefd op kleur)

Entree

Alïrlnm l/erllcntlng bljplzwtsffn in vnwslze cflenlvan atrlum

Attnum Gekleurde spam:plaatfamxdaar atrlunll

Plaatsefn van planlen llndlen in mrlldnlet

nrancíwwnfoorscnrllílan: nilvombeellflbenld van
planten prolecltnlenl

Atrium

waarrnldclel van raamßtlckefs laten zien wat zlch
achter de gesløn:-znmlrnten afspeelt

Atrlurn

Étlcllers aanbrengen mp de vlwer lgekleurde looplšjnen
naar geblulkßlulmlen en/“olbllwombwald
vßetßtanpen)

Alrlu rn

íšwclaalClultumel Cømïrxlm OceEšterlefrlmln
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Atrium

Amum

Atrium

Aträum

Atrium

Atrium

Atrium

ïerm¿ achterzijde

Tarraa achterzšjcíez

ïerraa achtearzšjde

Nader te bepašrem

Z/151014580/28274

Plaatszenvan een eenvoudšgø baiieamet daarbøven
azen'FVaaherm

Bewegwš}zer%ngs%:›ord(en)waamp te zâen is weške
organšaatiea gehuisavesftzšâßnènde amonïmmdatše
(geamtëard op kiem)

Tweemš wämneka¿tfen bkjp¿aataanmdat mke
mrgamimtie zich in het atrium kan mreaenterem

Bekßedängwsaenwanden heratelken (is mmmenmeí
besahadàgdk

Wkaatsenvan een aameraaysmem

Aançaawen brandwe-zrendheßd

Gøeda en betrouwbare WWE verb¿nding dam de
gfëfheäeacmmmodame

Aanpzwaen van da ree¿äng(indien mogaäißkwant het
betreft aan kunstwerk) mmw¿íše van vmšèghmd
kšndemn

Creëren van zštmwge=tš}kh@šüåtafeía/stüemnš

Varwuit atrium bm¿êkbaar makem vam” bezøøkera

Creëren vam een fšmmnstaümg

Na uètvmring vam de aanpassingen zaäde enmeë meer wpvalêan dan nu het gavazlia; Amdare
aanpaßäingen zijn kmtemaechnis¿ch met re=ë1-§;›E„ABvanaf da &:›ušterzzMmz›mom dušdmijk zèjmweike
ørganšsatma zijn gemšsveaï ènSCCDe ätefremuên,

Eem bewegwèizerbord (M maal) « met daarøp de organiaatše¿ imgadfeešdmp Mem- moet de
vmdbaarheid (en hezrkeffnbaarheàfçí)in en am mt geabauw vergmmm De kš¿ur kcamtbinnen de
accømmodaâtie weer ¿emg in gëkâeurde kmmmšjnemen/mfmmmewewegwè\§ze~ríng„

Het atrßum moet het bceoøgde mntmøetšngßmeèn wwmeznwaaršn hm pmttág vwtcmven is en die

ørgamsaties zèchtbaar zàjn. Kleur kan werden aangetmraaht met gekieur¿ø Hächtspwts,bezmckering en

pkanmn,
Een aanvmudige Qntvangstba¿ßekan wmdem ëßermawdmj groïere actmtaitenš aande øvaríge mmm

kunmn bezøekffm mp een TV achørm aflezen weške acmviteát mmwaar an wanneer afßpeešt bšnrwn
hm; g¿bauw,

Heâtvpšaaâtsezfnvan een aamera kan het huidige gevoeš van wnveëšághefidin fie asvmndunsmvom wan graat

dee¿ wegneman. HM gegevm dat er ge¿šmd warm"vom uw en mmmvmßigšm¿d”"werkt mmraanå

prevenm;›f„ Er mu zetfa een irmefcmm functie; geküpw¿kd kunnen wcwden aan een verwante

organš¿atie die mde avonduren weëbemand ta {§,ç›c›rt»mwrwzffcreatiecemtrumde E)oe@?}.

Ue fšetsezrwtašëèngmor medewafkem van SCCDe Smrrenwin iß vanwagm mf;›„=:rm~z~verhuizénggen

wpgemfferci. Wat¿ucht kan vom deze-bememmmg eem ašternmieve mmm wmrdem gavondem

Maiaal íluíturwš Cwm^un“~ EMSwrrarwmm
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Hieronder hef:ovarzicht van gewenste aanpaafsingcen ten behoeve van de afzonderlijke ruimten:

Ruimte
L

„fqgorgesteåde actie

Cumusruimwn

Tneamr

Theater

Theater

Theater

Beweagruímm

Eëeweegruínnta

Plaatfaenvan een scnuëíwand tusßen eøn grow en
Meine ruimte

Aanpassen brandmeèdcentraíe: åušttë schakelen per
ruimte t„b.v. gebruik roøkrnachine)

Uitbreiding van aågemene vertichtšng speešviak
thaamr (vanuit zaal te bedienen)

Aantaš spam aan gnid in thøater (met bedëening
vanuât de zaaëtpm rngäearuimte)

De gemeffente nvswemntde inventaršz mer van
verenigšng Tmvfefrßeà

Plaatsen van em amïn

Pšaataenvan een @~:››ma verrijdbare matnršaieznkam

Grntere gmepen kunnen mnrnentee¿ met terecht in dn acmmmndatñe. Mm nmpñaatsen van een
smnušfwandkan nen dergešíwszrušnntevam vergaderingen, bšj¿entmmsmn an wreaezntat¿e¿wxéë
worden gebodem

Een aantak aanpaasšngen ten behoeve van de thëatnrruientn draagt hij aan da møgezišikhmcide mmm
te verhuren aan andere partšjen.

we aíe;><:,>z'

M M :f<;~:w nei A<n<?f,:ttf;;1ff§ï ff-fa?§è;:2f@fz“!;ï«nfn'e¿<f«a?f“f2/nf“s~vf
f
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Kneipunt 2: aan cmtbrekende hørecafunctía

Om enerzijdß bezøekeis naar 5CC EmStefrentuiri te traiiken em hen andezrziidßte faciiiiereri vóór,
tijdens mi/<:iina activiteiten, is; deiaanwezigheid van eien riimimaie haireczivwørziening nmdzakeliik.

Be meesi: vcior de hand iiggencie partij die hier aen mi in zou iizimmri iapeian ia ijsitaieêDani-::ie.illiiii
iâjacafébiedt "teenFund & Uiinksf' en ia media gesitiieercš nabij mieingang; van de a«;:cwmmc›datie.

De eigenaar is maatschaçfrpeiijia be=i:i*0iii-:enari vøeiit zich tiiizia tusaen de aiveiige Sterrentušm
biëwonam Hij if; emhßusiast over een mogeiiike uitbreiding van ziiridienaren tem behoeve van de
biazoeiwfisvan SCCDe Sierrei"iiuin„

in Mari miste geaprek is een cmiiciept besproken waarin aiie bexoeiiem van SCCDe Sterriëmtuin

geiaitiiiiei-;›i^i:ikunnen worden gedurmide mie opieningizumn vam niet iißcaiiiè.

Vøowvaaiiïiei ia het craërizn wifi een iïipeii diziørgang tuaimn het iisizaieem iwi: zitrium Owdeze wijze

werdt de hciogßt Eiwenodigdehorecafumctiageiinmgrefercšin hei geheei. Tevens iniiøefitdizze

iiciiwïaimiiirzienèrig nadizze wijze een aitearriatieve iiigang vom de geiwie .ai:<:c›mmmdaiïie„ Si; vimfkeui

worcši:hier ieizn ëicifiuiipiii geiaeaiiaeerdmaar vanwege die bramdweerwiïimchriiiiemkan iiet mak aan

gawoneë iïímii woriziëri.

Ami de mizirzijde is reeiïa een mria¿ geaiuiøerizš,ria aaripamirig kan het mrraaaan deiachterzijde

evëneena wixirizierigebruikt ciimi' bezoefiiem Hierdwczrziet wii imi: puiiiiiek dm van im naar 11%.-›

Wšnimiimi immpi fiat er in de accommwdaiiie iets ria beievëii vaim
Qm in het atrium de benodigde ieuriifig te vafiirijgen ia het iiimexizakeziixikGaiadaar een iiørecafiincitie

mm zštgeiøigeiiheid te cieèàiiëii. Uit kan op een fimiibeie wijze warmengmaaiiiaiaerdmet aan sieeivøitia
imiifie¿oimei iwaiirifande eigimaair van het iimaiišzbeieid ia M iiwef-,ieriing moi ziiii mi<enšiig tw

i^ieri^iia~n}„

É <

ifocir het aciwaiwianvan aiiciaiwiificiiitidranken Efiiiiecezptèefszim ai hiieeniimwmmnin de avitindurizn kan

gebruik gemaakt wøi'dei^i van de bar van theater iivvwiëi. Ziizijn iniiiviers in het iciezit van een

horecavifiwimning en iiimneri cmdiam wijze het financiwi re.~›iii:ii„-;ri"iiei*i'cvan de orgariifaatiß verder

veri'img›an„De huidige iiieamrbai aia atriiiïtumia vomzi¿ifiiiig gebiuškam is aven¿arisi een mptie, ai dam

niet iii sai"i^i@riwiëi'i<irigmet de prøiezafiiwneiekraaiiten im šwt šisicaié.

Oiziiihet inzetten van riierimn mm' aan aiatariiz*tot de artmidßmarkt mu ovmwmgiirn kiinneri witmien

ongeaizhit vciiïir weikfe ømie wøidi gaiimzen.

Smiaai Cuitiireøzi iCei"ii;n,.im illiizS›i«az›i'ii:+vi*xuin
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Knelpunt 3: de échte integraše samenwerking kcxmtenvøldczende tot stand.

Gezien het feit dat de organisaties de eigen activiteiten gretendeeës ep orde hebben dient de fecus te

werden gelegd ep de šmegraíe samenwerking. Ašieen ep deze wšjze kan de bezoekersstroem seršeus

teenemen.

:ïee ecäezwfeššenWefwgreege dien? te :/e@:>f"cšeecßfßzyeríeefä›eßfecer1«fï?eeääe

efmeevafwVeef§vç;c:fef^*vwe mie ergeeíwïíee effe Lffje ge^i1:;„e¿§we§zein fšfífíf
3fer'rer:íz,„fmA

<;ffvf2efefšç;;š:ee;gfken ,å:§f`}2/eefàßeeíäïeemizcimmt .öef;äe:1f§fe?e#ee feeef eek

er.«jW1`/šígeffefz,Het dee! is fe Afemee mt 1:ef"eef:›f<eefmf; we de 1*;-weeer*

<:f*e?»f„"zïz`ev*«eeeïf»:?š:š<er*1e:e§en cš:'ea§;,w/icm:ze fïffeewm veef mr? vfeefmeíiefëe

in een frequentie van Enijvoerbeeicíéémmaaiper zesweken werdt een gezemeniijicpmgfamme

emtwikkeße*waaraan iedere erganisatie een bijdrage %e\/evt.Onder het íevereenvan een bàjdrage kan

wverigem; oek werden verstaan het inzetten van een vråjwi¿igger,het beschikbaarätešíenvan een

rušrme aan eškaerof het aanbrengen van een šdee. Encidenteeškunnen oek afgevaardigden vam

externe pwaretüeneaneiuiten em de aamenwerkmg te bevercšeren,

wewerkgreep wordt veowgezeten door een šnheudekijk mregremma coöredmater.

Deze if; ebjectšef en bewaakt het overkoepelend bweâeng(de visšešy

Een geechikte pmgramma eeéårdmatorkan de huidige beheerder zim
Z¿jkan šnde werkgmep tevem; de fecáiëteñtemefganêseree die bemedkgdzè¿nweer de evefšeggen en/ef
de actëvštešten,

Eneerste inetantâe kan de werkgmep zieh richten Up fie vekentiewekem Hêerdeerhlši¿ de uiïdegmg

waar men voor staat evefzšehteíijk emkan werden geëxperimenteerd, Cšereaßieeerdmoet worden dat

wmteasen deoregeemsveigen ne een eantekteñeurßzffeäšängemUe amvšteiten die voortkemen uit het

integraaš samenwerkenkunnen eh “ïšterrentuim Spe<;šals'”warmenbeneemci

Gek kunnen Emegraieectivèïešten gericht:mnomectuešebešešdsterfemeneisi.WMO, Jeugd er:

Ameidsperticèpatše. De integrale actšvâteiïen kunnen een een acweeßthema werden gehangen

waardeer eek veëwassenen bediend kunnen wor«:;íen„

Ven greet bei:-mg voer het auccesveëmi: stand brengen van ántegrale eenwemwerekmgis de \mie op de

maatechaupeiiâike expßmäïatševan de aecommodat¿e emgeheek. Deze za?vemafgaand aan het geheñe

waßectcíušdetißkop papier møeten werden gezet.

Verder te hei belangrëjk het petentšële bestand van vršjwššíågersenef¿eíemçe wkßzešn te zettem

Uiteraard kiezen ve¿ewijwiíšègemeen specifieke ergamssaxiemt waervoer zij zëchwšíten inzetten.

Maar er wlien eek vmwšüigem zšjn dèehet ieuk vinden em breder mgezet te werden ten daerwtevan

SCCDe Sterrenwin eis geheek

Absde everkeeeehendegedachte wordt gedragen entstaat er een büzeederemtentšeešaan

embafaßacieumvan SšlšlGe Stefremfušn.

ScmieeiCuttureeiCemtrum üe ëšterrermsin
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Kneipunt 5: vrije ruimten die niet benut worden

Meerdere ruimten worden døor de huidige huurdem niet vciiiiadig benut en zijn juist biizcindei
gieschiiit mmverhuurd te wurden aan andere irirganisatiew i-im gaat iiierbii mei name om de
biaiweegruimte, de viør curßusruimten, het theaitar, het atrium en die regiemimtefm

indien het iuki; deze ruimten vom" bepaaicie weken, dagen of uren te verhuren zat het financieei
rendement uimraard direct verbeteren Daarnaast zuifën nieuwe gebruikers met nieuwe
a¿tiviteimn/iunciieis, weer nieuwe bazoeker¿ naar SCCDe Siterrefrituiii trekken.
íjiit mi de gewefnizm reuririg iiitaraard ten gerede i<;mi"iei'i„

Het begint met het inzichmiiikmaken van deivrije ruimten itiinrieri de accommwdaiie.
\/iërivafiigenadient aan ieseiveririgßmøduie te worden ingericht die de beaciiikbaariieid van de iuimtem
van uur im uw imtichieiijk kammai<w'i„

Zooiøeride kan <:ii;i0i het beheer snei en efficiënt worden gehandeld iziijeen huuraaiiviaag.
Uitiaiaiarizikan op deze:wiim mia pm-actiever geaiziactiitwurden iricidenteiw em ¿tiu¿tureie imiirdem ie

vinden.

ßeiangriik is imi imi aißpmkeri ie maken met de vas¿tcaf huuridem Zij kunnen als iïzefr¿te diegazweznaie

maanden, weken, dageri en/mimen in upiiø nemeeri en/mivaszitziaiieri. Qpgemerkt momwmidën dat
ziide ruimte maagaiteeieciißper geheel jaar huren,

Emmedewerking van de vaßtez huurde-rammdiebeachikbaiia ruimte vewnigena inziiziiieiiii-:'ie krijgen
ii;-ii të handen) is biizmidierbeiangrijk .

De iaiiiieveri die aan externe paiiiien waideri berekend viïmi de vmszchiiiende ruimten dienen
cipniiziuw -› mai"i<i;wiiii,irrii -~ te wmden vasigesieiai Dewi tarieriimn liggen mmiiiariteei iedeiiâikhang en
cie imuriijcivaiaiaeii ziiriønwidwende fiexibei. Dit ßchiiki çiciieiitiëiiz imurdiam ai waarciøcir wøoierom
iiieuwie impuißen die kunnen biidriigen aan de gewenaifie reuriiig uiihiijviari.

Um het efficiënt itiezriutten van de iiiimtes op een dirøctøifiz Wijze te regisaeren kan worizieii geciaciii
aan het aaiipasaen van de huidige stmctuui" waarin huur wi iiuuisuiiaidie ziirigamgeid iziapagina
23i„

Søciemi Cuiiiireiïei Cezi'ii:i^im"iDia É~}i@i'i"en“iiixin

,_ ..„....,.„.i.„„„„„„„.„„„„„.„„„„.i„„.„›„»„».««„„„„.„.„„...„„»,„„~„
„„.„„„,„„,„„„„„„„...„„.„.„„„W
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Kneipunt 6: het ontbreken van een visie en bíibehømndekarnwaardan

Een vcmrbeešdvan aan vèaäedie waarverwacmmggedragen wordt dmv al¿e betrokkenen ia de
vølgendez

'Samenwerking door de veësmchšlienäøarganiaaties leidt tot meerwaarde vom de individuele
argarnsatfe, maar :wk tot meerwaarde mor de bezøeker en de accommadcztie mis:geheeí”.

Het vaßtßteßšemen bewaken van de kmnwaarden dia bešmmn bißdeze visie is Qnøntbeeriijk in de

route naar een aucceßvoäêeaxpkoštatie van SCCDe Stermntum

âšena@,ntaš„„kervnwaarden{mfí[%sn,ir;e@:rd›g3pK,g¿turh,u¿;marne) dm uštešndeüäikgefmmuåeerdïzouderg

lggnnvanwmàf;i„enViyøorSCCE33Ste„rrentu„šnzignjgíevøägemde;

Kernwcwrde 1: Verbinden van mensen.

Ge Sfmrrerrwm maar marmer: vwhmdw mt afm \mamie kšasmn, met mteeníopwde íntereß¿ex, van

vemfhifíerwdeíeaftøfden,met vørscfwííwmfecføeíe¿f, mm vewscfziífewdøïvragen en behøßeftønetc, Q??

vørmšrzdengønarewt ideeën en wurgerß imtéatåefen kam vefnfoigem vercxmøncffxneßeen veramiwing te

weeg mengfm. Het bevørdwf naßmïfaie cahefxíe en kan memmmmt hun ä„mí@m@nH1aíe›n„

DefSterrømmn heefte/en šmzwšemrwgevmgam verbš¿áingøn tamøn mermm te íeg:,:gew,;dam' de

umfeniøpendø ørganeëmmemtrekken we vaak versc¿éííende mensen mm en wat gßêwuw :Taßrwp

mgericm mm memen te šofwn verwåívw.Wa-:fvøeíen het uwmmmmm:deze veriairwdimgenM

bwvmrdeferwen mm te jagen mzkamm-znwa* dfçw¿ mw:cušmfeíe prmgrm"rr1*na*§,maaïßchappøifjke

men~w'§;, eduaâmi¿iß,wešzfyrv,wcëaíe mencíáa,ver@r*›¿gingm:amímrewawVwbinafemEsdø@šäre;§*@nd.f

Kernwaurdø 2: Lcmgdrempeiig en waar iedereen

De šwrrerzmm fs er waar šedwe ërzwunw van Lefcíercforø.üe Smrre-Mušmmmm” makkeš¿jk zvoegamkeífjk

zfjfrr;fwíeif maar (mk in het ifmøczdßšigífe;:›mgmmmc:„ im mn: ëšgmn mttímßë pmgmmma møetwf alfa

mwmm~r±:mr: bad kømøn; hm zzfwet uzteemiøpefrafefziwrmš bwvatmn en Het rnffwf de vemfhéíßanciezf

mmrmaesen behoeftenwim mwmfmr¿ Runner; mecifwferf.

Kemwamfde 3: Voigfernvan de behoefteWm de inwoner, nu en in de tøekømat

Be mmmbepaaíí ans üafrímeíef? mmcie ímwne wggfmn/.mtff;>.Wa*Wiííw de:organf¿mi¿* 2:0 fmimtøm dat

deze dymømifmfhen adaptfef šrwgøsfeídia zcfdm"wtf, waar nmdfg, maf kammenšnfafaeífznmp de?weänsen

vm cmm írfwønøm We h@ê:›üm geen '›“ø;›;f›ve;m<f2*1*::mš<*“maar mmetm uwínwwzef en zimwerwwzf vwigefm

52%?betekent ww Qe .“§åerâ:'«=wtmneen stwfd¿ meer k!amgfzr:'cMe L7@m::derßf*›g,

Kemwaardø 4: Kwaliteit en profeasímwiiteít
Wij wiílfervam; pr'oafuctm:fnb<:wccmatanf verbemføn en nm zmzeervf±:w'grmt:^e-fr:een mgzrutrek/<@!øjí<

meumraøntwd van een kiem aanmí vwrâsmfëšnger: (en nie: van 5G*)„,cumusmogmfyfkhedendie ínhcfuaf

heßbefw,bibfiotímekdíenßtenmei meer ±:ef~rvß<r«:ø„een uitdagend rr›f`íf`eu~ea*ucatie*fmmtfod, een gezeflig

atrium waar krwkabmmívmgen pfaats vmderz em üaørnamßr wáéíervws] het cuítvurefevemnigingß/even

øndemteurzen met ønze facßfíteitâønzaden".zffmk vam cmzesmaaßgm¿m? en diversitem“ímnmm

profiteren amdmxrnma hw: kwaíiteštßfvuordeeëkunnen áwem

mier' de vermsmífendegebruikers: énšterrentuinvarbandte mfganisefâen amtatam er eem

graotßchafigheéd bifmen de gemee*nt@gr"enß vm Leiderdorp waarfn de ham ia ormtnan om een

profmsionafiwrfngaslag mor wat betreftsamenwerking te maken.

âøakaašCušmmeëší¿z-.=r›Wum Oa Bmrfwmivz
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Kernwoarde 5; Innovatie

M/ifwiífemeen procef; op gang brengen van cmrwtanm vernieuwing van producten en dien5te?r1„ Dar
betâekefvrdat we mwfz-I¿ieuvve pmafuaten öedenkefnmor ønze bestmfmcfezdaefgrøepen cds
Qntwškkwng van rmeuwedøelgrozfpem
Het pmcøs van mmm/c1m-draait er mm de*dingen ap van niøm/W en ook ímëere manier aan të wekken,
¿frmen eíkø afzonder!{/M ørgam¿atie gwdt dat ínnm/atie van Wezzenffyfkbøíang ia emdat daar vw!
merrgfe kmrrwmwerden ge±;tc>í<@n„ßírmen Ge Sterremfuixv beßtaczthet zogenoemde Activiteíïen
Werkgroep overßeg waarmeíke ørâganisatie vørtegenwmrdšgcf zy Dit overleg dient W we mm mtegfafe
octiviëeiten te antwikímšen, cfísnrmzieve níenktønk te fungemfv en om wrnieuwingøn uit te voeren.
Eíke «;1~rgm;`sati@~ia za betrokken bi] de icíeewrming en mwet aan de hand van een idea*(vørpmtht)
;w;zft"ic*!pw@rzaan hm pmjøct, Híercíoør onmaaï er vaak meer crecztfvimít en autwnvamvmvernieuwing.

Kemwaarde 6: Verbinden van de maatschappelijke vraag door integroaf aanbod

We wiííen ëmpríngm ap de maatac/wp;;›ei{;'ß<efbefmvøfte.Aamhwkm big'ereanziciperfm am
maatacivmpøefüke memaf¿ dom we per mfdeímg maar wk Smrrenminbrøwd meï al fmze ørganímrieâs

tegøfff/í<„Zn Lshet amtšcipøren op aan íeexachtermfmd ba]de*jeugd eer? typv¿sffhebihfiøtheøkta¿k. Het

¿rgmí¿efwš van een Aízhøimerw of Pin/ciši¿ßbfanwøßfêa gmeurt met nadruk Støfrewtušnbrwßd am eem.za

vwšímfg nrøgeßfjk Gamma U-3kunnen reøšisefen. Dë brede mrgamsmzie biedt vmidaømfø kennis; mm

pw<:fw;ttewpferfect te faam ofamfmmn bøfde vraag van de maaw:/mgapff. Het vraagt vøørdigívødemmm

ze? afíffmm! te m0bé!werer›an vwrvalgemx te hervatten.

ßavemtaande kewwaardezndien¿n sßeßhts.affavømbeeïd,

(šezamenfijk met de ørganisaties die SCC De Sterrentuin bewonen kunnen (mm verder worden
zmngepaat af mfergena›men„

De bmdachap kaaan overko¿peßend gedachtengaed na m streven zødat da mgarwšßat¿ø¿
gemmuicaeefd worden verder te kijken dan amennaar de šnspamingen die zij doen “ten behoeve vam
de eeigëmactšvitëèten en prøfššering

met vefdient azmbezvsfšèngdezeimrnwaarden en vmšeop *cemmw: knde huuroveremnkwm¿ten zødat

duédeítíkva¿tgešegd wørdt wat van de huurder verwacht wmcít op het gebied van ämegraaê
aam¿nwarken hmmm de accommodatie. "ïegeššfkkunnesnaanvußtende verwachïšngen ammimmaßefz
Gpënèngstšjden wmrcifen2/a9t:geïe;~gd„

SociaaåífulmvewzäCermum Uezñmrwmtußn
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Kneipunt 7: šastígcamte pm¿šeren

Hemšasbiiwndermatig gebleken am SCCDe Sterrentušn amtøtaaiaccwmmødatia te profißemn.

Um de pmfiíering -« rmodzakeíèjk om de be-zußkerwtrowm heteerap gang ta krijgen - te verbeteren
kunnen eem aamtašacties wurden ängexmt;

Wšizigen van de naam EmStermmuím kan de huicšiga naam kšw-afteen negatief imagm

vanwege* het roerige verfecšem Een vøorßtm vom een wäjzigmg zw kunnen zim:*'Lezid«serd«::›rpa
Cufmme¿ Cemtrum Sam:h<:›rst“.Iedere mwwnervan Leèderdmp zašhšemfnm"weten waar da
accommødatie en-:act ¿ígtfan cfcmr cšcezefwšßzšgängzaï d¿ samenwerkmg met :ricaEøkale

ümdarnemers verder verbetard worden;
:f.~ Wijzigen van het logo. Het iogø dat momemmef gehanïemd wømât møgt niet vokcšoende

prøfasäšørweešmaar wwrdt van gram meïang bij cmmmfi¿farmgvan de accwmmmdatšag

Een eigen website. Er š¿ mmmenteeëšgwn eziger:webaštemEen aamtaí wrganšsatíe¿ maakt actëef
g¿brmk van de agemdavan de gëmaanm¿äjkeweabaëmwwwßuïtuurpuntšeâderdmjgmi maar de

sneacèfiøkeprcwfiíevnngvan de vàašfa,bomdachap en uimtrakimg van hm gedachmngmed van de
aeicwmmødatie ah, gëhweškan hiafr mmworåen geušt. Uük deeactueše magefišißmedentm hum

van mja ruimten kunnen mp uwmemweacmmmødatiewebsañm mmactšefvwørdem gemmd ;

Smzíaimedia. De šrwd6v&duMewfganmatše¿ maken wvm hm aígameezngwed getwruhkvan da
wcial media mog«';±=%š}kh@d@n„Awcounm op naam van de af;mmmc›datäe zijn ar mag mat

Qvaldfmndeš;
Bewegwijzering. Zwweßvoor de deur weeaådemmmt rappmt) amap een andere mcatèe

hmmm de gemeente dmmf aan wefgwijzer te wøráan gepâaam mm dzwrwøde naam vam die

accmmmwdatmQn/M de afganšaatêm die daaršn gehuisvest zijn;

üigitaie nïeuwsbfímï Bmoekem aan actbvkwèmn van de tndšvßdufzšearganšaatieß ontvangen

een digita¿e nêeuwahrèefmet damn aim feševanm šmfmmwtie, activåmitem etc.;

Maatschappeaiíšk ondernemer. Zmw¿å de Maaâmahapmeššjkünd¿rmemøsr amMie twatrašcken

beßtuwsšeden, vrijwši¿âgememeaverègeameedewërvkemvan de orgamaatëes z¿jnde

ambaswdeum van de acïmmmwdatäe amgehee¿;
Evenementen. Getramt maat warmenam úšvßrwagakøgenmden en evenemenmnmda

aacwmmodamete üatesmplaaïfz wnderm Uem bä}v0mfm@ídaan p:'@wntati<%„ biâieenkomsten,
beurzen, markten, lwrmís etc, Waar de gemeente áit a¿tief kan prmnmtem mmmz%}dit düen;

:f:› Atrium. Enhet atrium dieä-meande activimiten te wwmemgewmmwcvt mp het meuwaf TV acthwnm

emvammde všmrwa Gak mømen de mrgammaties madeur wwwzømernen Mm zawpje umakën

rtchtmg atrmm: haat \etïemjk menwat er znchmanenaåšamzzašafspeeët in een umèfwrâme
acmmmwdmie huisatií¿.

De msmnvan de kammendiefgegrepm mmmmWmdeenmm de mtcwmnwdatie gem te garafššeëren

dšemanuit het wmkmudget vw daf Maatßchapmeiàjk ündmnëmm te komen
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7 CONCLUSIESEN AANBEVEUNGEN

Unbasis iran het verkennend nnderzneir is duicieiijir geworden dat nr een geznndn ambitie neemt nši
alie biëtrrnkkianen Urn met elkaar de schouders eronder te zetten cirn mr een rucceavoiie donrstarr ze
komen van SCCDe Sterrentuin

Een aantai aanpasßingen aan nen:gebouw en haar ruirntran dieni; niianrnnr te Wnrden gernaiiseern Her

betreft aanpassingen die draanntrekkniíjicheid en bruikbaarheid van het gebouw in het aigernenn en

van de afznnderiijke ruirnren in het tiiizondnrvergrøizen.

Tegeiiikertiid zai de nondzaireišiirehnrerzafunctie beter mnraten werden ge"r"nrngreerdeenuitgebreid
naar hm atrium. Een atrium dat mat lzïsehuinvan kleur en vroiiikrieidhet ineongde verknersnirein
binnen de accnrnniodatie rnont wnrden. in riiezrzverrbiiifaruimrevinden krnifibesrnivingnn “russen

bezoekers rennrganisaitiea niaamen ia duicieiijir zirgritinaar weiirn activiteiten er wnrden gnbnden.

De nrgariiaaties die genuiavest ziinbinnen de accornnindntie tiiiivenhun ßneaciiiezireactiviteiten

rznntinne verbnierern, uitbreiríeenen vernieuwen maar hebben 'regeišiirertijci ning vnor mn
nvnrirnepniend nniang;

ïšarnwrwerking naarde iferrßcniiiendeznrganißatíes ieidt mr mmm/vanrøin vnnr de individueie
nrgnniantirz, maar ook mr meerwaarde waar de bezøeker en de ncifnmrnødnrie ala Wheel".

in eermeinsrantin wnrdizn iiierroe vanuit een i:›ver*i<nr~±rir±ieni:tgeniaanregneizziactiviteiten opgezet die

vnnriirnmeii uir échte integrain name;-fnwnrkingen die bedacht zijn dnnr' de nrganisatinrs zéif in dn

ncrivimiren werikgrnmzi. Orn neit gezamëniiik acriiriteimfnaanbnri binnen nanccomrnndaiin tra-kunnen

reaiiaerren ia dia nuip van het gram bemand aan mndeweriaers en vrijwiiiigerrß biiznncíierhard nndèg.

Het bnrgan van de visie en de kernwaarden iznerzijna en het enrnnnsinnmerinn van de vriiwiiiigem

zich innen in te znitten voor SCC Be Sterrrffntnin anderziidsizijn de vnnrnaainste uitdagingen vnnr de

aan ie ¿wšien Maaiacnappeiiik Ondrfrneinneri

ilin financiiêin inrpioitaiie van SCCDe Sterreerituin is primair darverantwnnrdniijirheici van rie gemeeniin.

rinr zijn echter dn gebrniksnrgnnisaties die er geiiuisvesi ziiridie nnpaien in iiriiwerrn er

daaciweriiraiijk reuring in de tent r;›nrr/naar Ue verantwonrdeiijknniri vnifir de nwant¿cnapprzfiijkra

invuiiing aanhet bijbehorend acriviteitenaaniwd iigt dna bii de organismen.

Aiieen naarsámen verantwoordeiiikhaidte nemen en (mede) te opereren vanuit een

overkoepeiende gedachte kan het financieel en maatschappeiijk rendement verbeteren.

ifšraaggviaknnciiarraiirfi beirnkkennn creërnn (nn behouden) in een irieiangrijke vnnrwaarråia. Om riem

rrenieanverdient naarde aaniaeveiing de m2 mijn dia rricimeriizeeiaan de nnurdnm berekend Wnritir aan

te namen, Hiercinnr nnrstaar nan reèèiezirnatin waarricrcnrknriingian npgnieagiimaar cinir uitgeiegd

irnnnrzri wnrdnn„

Dnnr eniiraie ruimten binnen de?accnrnmndatie te verhuren nnnianiefnren dat nnznrme¿ciwiiibaair zijn

wi het firiiancieei rendement direct arijgien. Wniiicnt imiangriiker nng is nergegnven dat nieuwe

functies zuiien znrgen vonr een breder aanbod, nieuwe beznei<:nr:agr'nenenen dus meer reuring.

Dnnr rnei narnn net tnnvcingen van nitnnninpende inkerfunctieß › direbiâivnornneidarffnrnaniper week

ni eenrnaaš per maand wnrrien bemand ~~ stijgt niet ßervicenivreau van rie acanmrnndarria

Snciani íiuirnrnrziiílentrurn ifm Sinrrrznrnin

M
„ „,„„i,„i„„i„ mW~W„„,„i›„„,.,„„.
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Samenvatting aanbevelingen

Uitwerken en âmpïementeren van de aanbev¿-fingen ter verbetering en uitbreiding van huidig
activšteitenaanbod per urganißatie;
Uitvoeren voorgestelde bouwkundige em teahnäßcheaanpaswšngen aan heetgebcmw en haar
ruimten;
mtegreren en uâtbrëêden van hwreca šunctie;
initiëren van een Actšvtmèten Werkgroep ten bahøeve van de šntegra¿e samenwerking;
Cfmtmue zoeken naar nneuwesamenwerkingsverbanden en nieuwe (lok@'t}functèes;
Opmeuw va¿tsm¿en huurtarieven, huumubsidêesen bijbehørende organisatifer specšñeke
afsxprakerw;
Aanschaffen resfzrveršngsmodußea;
Va±'mst<szlí@nvan een definitíeva visše cp de axpšohtatie van de accommodatie met

štz¿behwmndekernwaarden;
Maamawàjzägmgnaar SmciaašCuitureeí Centrum äanthcwsï;
Healißeren van nie-uw Eogm,websšte, Soma!media accuunta, digëtaâemmuwsbršefem;
[lm kwartèermaker amadvíseur in overíeg bëtrakken bij het vaststelien vamde
Qpíøzssßngsmthtkngeanper knelpunt;
Aanstešßemvan de Maatschappeššjk Ondememër wdat deze de aanheweiingen veardefrkan
vertaßen naar de praktijk.
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BULAGE 1 GLUBAAL INVESTERWGSOVERZICHT

Op vërzcøekvan de: kwar¿ermakef heem de afde¿mg Gebøuwenbeheef een kwstemaming capgezztefcš

van de gëwensm aanpaaaaingamAanpaaßmgem waar mvg geen tmdrag ta íngevuíd w<:›rden nog nader

ønderzøcht.
Het betreft in aim ggevzaišengeschama mzdragem en gwn o¿erm be<:írag;@n„Be aamxaasmgmøiiënerw nn
nauw overßeg meerda Brandweer te wmrdem vomfberem en uštgev<:m*rd„He: inveatcmngen zijn vmrzèen

van een prmríteät en zijn sterk afhankeåijk van da keuzm die gemaakt wurden Pewdaarna kan mm
dez¿mmz-f øvmzicht wmrdøn øpgeste¿d.

RUHMTE

Entm¿

ßmmm

T¿rrøsa acmmzijde

Narciw te maaien

ílus-:m.›fm›iw1tem

Tmmtezr

%wø±@@ruwnw

Hëhëav

VÖURG ESTELUEACTÉE

fätmf-,wtegem“rade immer'
Aamøasßem@me;›iEe“ttfz~m
Beewegwšjwršngwwrd

Vefrlšchting mjptaatwn vømmt¿e dem
Gekíeurde açmmpšaataen dam atrium
Pêaameen/gzrmßecteranvamwèazrztërz
Raamstimams./?m›t0gßr%nts›
Vïcmratúckeïfm/Eompmww
Plaamøfrzaßnvømige twšie
Pšaamen vampre¿anzaïšefschefrm
¿møme beweffzgwijxearèng
Reašif»;er'«f:fne*›%<:1«<:wgwzgmaar igmxaíë
Twee vèwimfš<„:~.^zf~;„fcmmípiaamew
Bekšeaišmgtuwem wanden fwmtëšïwx

Pèaatam vam wan mmma
Aamnasxaenbrandwmeandhezšcš

Ammaazaewwszššmg
Waaïeën taffzešseenm¿eëšen

Bemákbaëf makm vanuit emmm

Fšetfae;-fmf„tatï±«*wg

Fftaataemschuifwamš

Aanpassaew %:›r`ancßmeH§c@ntraí»e

Uétbrešden/äanpmsmw sgzwtß en bediening

íßvermamfsf mvemtarèa cicmr g@mee%nte~

Wtaataen van aan mm
Aarwciwf wfrriçfzmamfmat'

Aamchaf WLmet reserverèmgßmoduša
fmewchafswffwarvedigštamaømeffaemïmia
ßëtrøuwhara Wbšè ve:r"š:›imdšng
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BIJLAGE 2 AANBEVELINGEN PERORGANISATIE

Een van de cønciuaiea die getiwiiken if; uit de irwentarisatia van de huidige situatie is de consmtaiing
dat de afmrideriijkezs gebiuikeisorganisaties de Iaatate jaren ai veei werk verzi«:›1t“tiz›i\nm tot hun
bezoekrefsuitaten tai komen.
Na aanpassing van het gebcmw omeen aantai fronten iigi de weg straks vrij am deze
bezciekersiaamaiiienverder te verhogen. Hierander aiwist enkeßieaandachtspunten per gebruiker
weike in verder ißverieg met deigebruikem uitgewerkt kunnen worden.

Vaiinr aiie organisaties geidt overigens dat zi) de huidige samenwerkingsavefbancienciierieri te

onderhoudizzin,intensiveren en waar mogeiijk uit te-2brezideim

Leidardørpse Voiks Universiteit

IL Uitbreiden aanbød wifzrkshops omtsçnanneri/bewegendie wéß in het beweegiokaai

gemfgariiseerd iiuririeeii worden mdat niet uitgeweken boem te wcircieennaar ruimten buiten

ÉCC De Sterieiituin;

2„ Nieuw piiiçigiamma aanbod wntwikkeien voor de bezøekemgrüep met een iagefi' ciitwiiikieid

niveau van da aigemena iizenrišs;

3„ Gezameniijke imçianiwirig om Iiaegstaande izuifaumiimten onder te veiiiurem per

uur/dagidem;
4. Geef aiie izursuzaruimifeäefeiri naam i„p.v„ een riumriier izoaisnu het gevai is), Denk aan iimiscii

Leidiziidiiirpfae namen;

5. Curausaanbod antwikiieien dat gericht is ap de dmeigrwep Spartíveienigiiigiz

voe@:i;iiiig§.acíi/ii=:ze2ri„EHEJISU,BHV, Eociaia Hygiene/aicøiiøl instmciie barüienßtfaii,

çareveiiiiememz-werkiiir,technisch baheizinspecifieke kadimminingen em;

(Iumuaaanbocí oniwiiikeien op het gebied van wciai media.

Leiderdorpa Museum

1. Vëiifzbaziziiakeifsvan de bibiimizheeekIopiamhét Mußeum vooibii Dit zijn wéi die iacimntiëåia
bemeiierfi van het l\/ii.:fzm›ii*i en kunnen dus via de bibiißtimeic iaemiiit wciidieii iboekenimgger

mat info Muaeum iiieëgeëveziri bij uiizienemI:›f:›<=,;-i<en'?};

2„ âamenwerking met vøoftgezet mnderwiiaønderziaekiisn;

ï?›„ ßi'ai;is ititiegang vmør bezoekiaris;

4. Het inrichten van eemAigemene Sport expmitie idenkaan wid¿idarme ßiiccewen uit iiecien

wi variišdmiizodat faaambiizmndeiwrede doelgroep biiirieri Le;›iiii:aiii:ii:iipbekend wørdi; gemaakt

mat het Leidardorpß iVIi„i@eum„

SøciariaiCuiiiiieiiii Centrum iüefSiiairieniuiii

M Ww_M_W
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Theater Tcwerlei

1. Cšmamenlšjke inapanning om theatemnmm onder te verhuren per øag(<:1%e~eß);

2„ Hee staat men tegenavef mvemame inventaria (mor gemeente;

3* Onderâzøekeancr?hmecaíumctkeatrium fc„b„v. aícøhøß¿scm drank daar Toverieš gefaciliteerd

kan átnšéjw/e%%n}worden;

4. Van buitenaf zichtbaaráde¿ maken wat zich binnen afswaašt;

5. Røgiarukmte mp:ømßte verdiemng mp bewaaidemmmwmnafstaan “tem behoeweevan

tc›km;fun«:;tšr±~ambêjvworbeeid smr¿fekuur wšjkagem, ßuršdèsach¿cßiaetem;

:Ei Ofganäsemn van êzindcertheatervømïaardagsfeestjøs;
7„ Fškmhušafunctie.

Stichting Kinderkríng

1. Ondemøeken af samenwerking met prm:›%e§st«::›m-zienrganisamza Ms Ciß vøfrder ge`ënt@ns&v<s:~m'd

kan wørcšermHier íšgt èmmera de amgaanwez¿gelink naar een mrgmrgamißatm;

Z Creëren van handvaamšgheid/knumøšactñvämšten(“”mtdekfabma„=i<"}Waarbiikzmde;-frencreatnef

bezig kammenzijn en zfsfšfskinderfeestiefsgewrganmemd kunnern wmfdem
3 ¿emßddeßen èn tweedahamçís kinderkëedimg

Sm-vbeheer

1. ïmmgremn verhuurmwdušein hukd¿gebehwfrrøå;

2„ Piaatfaenactèvätemëmcwntentmp d¿g¿vtašW fmhmm afcrwm;

3. Optreden amøwafhankeåijk mwgramma f:oürdinm«:›rbij act¿všteiten wmkgrøep envmfieg.

Bpius¿

1„ Huidige šongaremh¿ekeen andere *šunct¿ez geven (íømzfunctšea aï§1jundißch iakem,ameekzuur,

vnjwmkgerm mfmmatâe punt, wehum, fwrmufèmwandank, em:};

2. Huëswerkbege¿euzåšng;

3. Eckmíenøndwateunefrm êrzhet beheer van de schwmlbèwšèmthwk;

4. Tmmsfumïtäe benutten.

Kunstkring

2. Amum fmaquantcargee¿bruèkenakaexpmxêmemèmte;

L2. Cßrgganmerezfwvan kezmgen in k¿ešner vmband;

3. Urganißerøm van pertødiep-RKunst,~ en Cuítuwcafkše(a ia ñpmrtcaføà)im het amum

Smïzzmiíluštureei C¿mrurr"s [fm §te±~W~;~r›11mn
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