Maak de gemeente
Doetinchem mooier
door haar te delen!
www.makelpunt-doetinchem.nl

Zoekt u een ruimte voor uw activiteit of plan? Of heeft u een
locatie beschikbaar in de gemeente Doetinchem? Makelpunt
Doetinchem brengt vraag en aanbod van ruimte voor allerlei
(eenmalige) activiteiten in de gemeente Doetinchem bij elkaar.
Het Makelpunt is een service van de gemeente en brengt vraag
en aanbod van huisvesting voor culturele, maatschappelijke
of commerciële activiteiten samen. Het doel is tegemoet te
komen aan de vraag naar ruimte in de gemeente en tegelijkertijd
beschikbare locaties beter te benutten.
Een makelpunt draagt bij aan:
•R
 uimte voor (burger) initiatief; op tijdelijke, periodieke of
permanente basis
• Matches tussen partijen die elkaar versterken
• Nieuwe dynamiek in gebieden
• Efficiënt en duurzaam ruimtegebruik
• I nzicht in trends en knelpunten rondom activiteiten en
ruimtegebruik.
Inmiddels zijn er al meedere lokale makelpunten.
Alle makelpunten zijn te vinden via het landelijke portaal
www.makelpunten.nl.

Makelpunt Doetinchem
Het Makelpunt Doetinchem zet zich in voor meer besef van
maatschappelijke verantwoordelijkheid bij inwoners, instellingen
en bedrijven. Gebouwen die goed worden gebruikt, maken een stad
of dorp levendiger. Onze service is gratis. Makelpunt Doetinchem
vervult ook de makelaarsrol voor het gemeentelijk vastgoed. Het
actuele verkoopaanbod is te vinden op www.gemeentepand.nl.
Makelpunt Doetinchem en gemeentepand.nl worden uitgevoerd
door Buha in opdracht van de gemeente Doetinchem.

Mogelijke voorbeelden
van vraag en aanbod
door het Makelpunt:
• Schoollokalen, aula’s en gymzalen
staan ‘s avonds vaak leeg. Die zijn
goed te gebruiken voor activiteiten
uit de buurt of wijk. Lukt dat voor een
(maat)schappelijk tarief, dan kan de
huurder op een ander moment weer
iets betekenen voor de school. Zo
komen school en buurt met elkaar in
contact.
• Een zaaltje in een zorginstelling kan
prima geschikt zijn als oefenruimte
voor een toneelvereniging of
cabaretgroep. Met een (maat)schappelijk huurtarief kan de
toneelclub als tegenprestatie eens

per jaar een voorstelling geven voor
bewoners van het tehuis.
• Sportvoorzieningen zijn vooral ‘s
avonds en in het weekend in gebruik.
Overdag zijn die bijvoorbeeld te
gebruiken voor schoolsport.
• Een kantine is een goede plek
voor ouderenactiviteiten, een
bedrijfspresentatie of activiteiten voor
buitenschoolse opvang.
• Een lege fabriekshal of kantoorruimte
kan tijdelijk dienst doen als atelier
voor beeldende kunstenaars. Of als
oefenruimte voor beginnende bands.

Zoekt u een ruimte?
Bent u inwoner of bent u werkzaam bij een (maatschappelijke)
organisatie? Of bijvoorbeeld zzp’er? En bent u op zoek naar een ruimte
om te repeteren, workshops te geven, te vergaderen of te exposeren?
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Op www.makelpunt-doetinchem.nl vindt u alle beschikbare locaties in
beeld, toegespitst op uw zoekwensen met de actuele huurprijs per uur.
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Heeft u een geschikte ruimte gevonden? Dan neemt u via de website
rechtstreeks contact op met de eigenaar of beheerder van het gebouw.
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Toch niet gevonden wat u zoekt? Stuur dan een e-mail naar het
Makelpunt (makelpunt@doetinchem.nl). Geef aan wat uw wensen zijn
en wij denken graag met u mee over de mogelijkheden.

Heeft u een ruimte?
Heeft uw organisatie een ruimte beschikbaar die multifunctioneel
gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld activiteiten uit de buurt, als
oefenruimte, atelier, werk- of vergaderruimte? Stuur dan een e-mail
naar het Makelpunt (makelpunt@doetinchem.nl) om uw ruimte aan
te bieden.
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Op www.makelpunt-doetinchem.nl kunt u uw gegevens achterlaten, wij
nemen contact met u op over de benodigde informatie. Na goedkeuring
plaatsen wij de ruimte op de website.
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Geïnteresseerden zoeken op de website en kunnen rechtstreeks contact
opnemen met uw organisatie.
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Als aanbieder bepaalt u zelf of de activiteit van de aanvrager binnen
de accommodatie of uw organisatie past. U maakt zelf afspraken over
gebruik en vergoeding.

Hoe ziet het Makelpunt Doetinchem eruit?
Het Makelpunt is een (online) databank van bestaande en
beschikbare ruimtes en gebouwen. Makelpunt Doetinchem houdt
deze lijst actueel. Aanvragers en aanbieders zijn zelf verantwoordelijk
voor het aanmelden van hun ruimte en het aanleveren van de
gegevens voor op de website. Hoe completer de gegevens, hoe groter
de kans op een snelle match!

Welk belang heeft uw organisatie hierbij?
Mogelijk heeft uw organisatie een ruimte beschikbaar die multi
functioneel gebruikt kan worden. Een betere bezetting van uw
accommodatie kan voor u meer huurinkomsten opleveren en uw
accommodatie wordt beter gebruikt. Daarnaast levert u een bijdrage
aan de huisvesting van een maatschappelijke activiteit.
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