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1.1 Definitie ; Samen Musketon; 

Juist omdat de buurthuis Musketon zo'n verbindende rol speelt in de wijk, bestaat dit bewoners- en 

gebruikers initiatief uit gezamenlijke vertegenwoordigers die constructief over kunnen brengen hoe 

alle activiteiten door kunnen gaan, met ruimte voor nieuwe initiatieven, tijdens de volgende stappen 

van het ontwerpproces. Het zijn betrokken mensen die in staat zijn zich in te zetten zodat ook 

kwetsbare groepen zich welkom weten, in de gemoderniseerde Musketon.   

De Musketon voor iedereen. 

1.1.1 Taak ; Samen Musketon;  

 

Het vertegenwoordigen van de belangen van bewoners van Lunetten en gebruikers van de Musketon 

tijdens het meedenken én meebeslissen over gezamenlijke belangen in de coproductie met de 

gemeente tijdens het moderniserings proces. 

 

Met het Bewonersplatform streven we naar gedegen & transparante informerende & raadplegende 

informatievoorziening van en naar bewoners. Deze wisselwerking zal tot stand worden gebracht 

middels het digitale participatieplatform op www.lunetten.nl en middels regelmatige algemene 

vergaderingen.  (online , offline, dan wel hybride naar gelang de omstandigheden dat toelaten)  

Zo worden ook de digitaal minder vaardige bewoners betrokken. 

 

Note de gebruikersraad heeft het initiatief genomen deze wijkavonden te organiseren om tot 

gedegen vertegenwoordiging van bewoners en gebruikers te komen. De afspraken over deze 

vertegenwoordiging zijn gezamenlijk met de bewoners geformuleerd tijdens drie wijkavonden in 

november en december 2019. De leden van het kernteam Samen Musketon zijn voorgedragen door 

wijkbewoners en op 19 december 2019 zijn Maaike de Vos, Willem Schippers, Lous Brouwers en 

Inge Puyman gekozen door de aanwezigen om de bewoners van Lunetten en gebruikers van de 

Musketon te vertegenwoordigen tijdens het moderniseringsproces.  

1.2 Rolverdeling tussen SM en de MG: 

"Onderscheid SM (Samen Musketon) & MG (Musketon Gebruikersraad):  

Het Bewonersplatform vertegenwoordigd de gebruikers & bewoners tijdens het moderniseringstraject 
terwijl de Musketon Gebruikersraad zich namens de gebruikers zal blijven inzetten voor het dagelijks 
beheer van de Musketon. De raadsleden die deelnemen aan het team doen dat op persoonlijke titel." 

De Musketon Gebruikersraad zal daar waar gewenst Samen Musketon ondersteunen bij haar taak. 

http://www.lunetten.nl/
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Noot: Het voorstel van Hein van Kruijsdijk om alle leden van de Musketon Gebruikersraad 
automatisch zitting te laten nemen in het Samen Musketon team werd niet gedragen tijdens de 
wijkavond.  

1.2.1 Doelstelling van Samen Musketon: 

Hoofddoel Bewonersplatform Samen Musketon: Goed georganiseerd en in vertrouwen verenigd met 
elkaar samenwerken voor een vernieuwde Musketon voor de hele wijk.  
 
De teamleden zullen zich groep overstijgend en inclusief inzetten voor het gemeenschappelijk belang 

van gebruikers & bewoners en daarbij oog houden voor de specifieke noden van kwetsbare groepen. 
Men zal zich constructief inzetten om op zoek te gaan gezamenlijke oplossingen en daarbij 
transparant & consequent blijven communiceren met alle betrokkenen.  

Met het Bewonersplatform streven we naar gedegen & transparante informerende & raadplegende 
informatievoorziening van en naar bewoners. Deze wisselwerking zal in stand worden gebracht 
middels het digitale participatieplatform op www.lunetten.nl en middels openbare, regelmatige 
algemene vergaderingen. Het team zal daarbij begeleid worden door een procesbegeleider en zich 
laten informeren & adviseren door een kenniskring van bewoners en gebruikers  

1.3 Procesbegeleider Samen Musketon 

Alfred van Putten: " kiest positie naast de bewoners en dus de gebruikers van het gebouw. Zelf ben 
ik geen partij, ik help jullie om op een constructieve manier deel te nemen aan renovatieproject. 
Mijn organisatie is wel partij maar die stem loopt via de jullie bekende Sociaal Makelaars en Sociaal 

Beheerder. Doel is natuurlijk om zo spoedig mogelijk en zonder -niet noodzakelijk- oponthoud van 
activiteiten een mooi verbeterd gebouw te krijgen. Ik zie uit naar onze samenwerking." 

1.4 Definitie ; Musketon 3Hoek 

Doel van de Driehoek Musketon 

• Samenwerkingsverband van UVO, SMO en Gebruikersraad, waarin afspraken 

worden gemaakt en besluiten genomen ten aanzien van de programmering en 

beheertaken van De Musketon. Daarbij wordt telkens in onderling overleg 

afgestemd wie van de samenwerkingspartner welke rol, taken en bevoegdheden 

heeft. 

De samenwerking vindt plaats vanuit de uitgangspunten gelijkwaardigheid, vertrouwen en 

transparantie vanuit een proactieve houding. 

1.4.1 Taken  van de Driehoek Musketon 

Al hetgeen voortvloeit uit de doelstelling zoals omschreven, waaronder: 

• Zorgdragen voor inrichten huiskamerfunctie. 

• Opstellen en vaststellen beleid m.b.t. korting op tarieven als gevolg van 

zelfwerkzaamheid en kennismaking. 

• Vaststellen jaarlijkse voorkeursplanning. 

• Vastlegging afspraken over eigenaarschap, verantwoordelijkheid en beheer van 

objecten. 

• Opstellen huisregels. 

Dit betreft een niet-limitatieve opsomming." 

Bovenstaande staat in het reglement zoals vastgesteld en ondertekend door alle partijen in 

januari 2016. 

http://www.lunetten.nl/
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1.5 Reglement Driehoek Musketon 

1 Begripsomschrijving 

▪ Driehoek Musketon: samenwerkingsorgaan van Vooruit, UVO en Gebruikersraad. 

▪ SMO: Sociaal Makelaars Organisatie, Vooruit per 2019 Stichting Dock 

▪ Gebruikersraad: Musketon Gebruikersraad 

▪ Gebruikers: Alle (potentiële) bezoekers - al dan niet buurtbewoners - die gebruik  maken van de in De Musketon 

aanwezige faciliteiten respectievelijk activiteiten. Te denken valt aan iemand die er incidenteel binnenloopt en een kopje 

thee drinkt, iemand die het Knooppunt bezoekt, een deelnemer aan een van de (al dan niet door bewoners zelf 

georganiseerde) activiteiten in De Musketon, iemand die de bibliotheek of  een fysiotherapeut bezoekt, een vrijwilliger, 

maar ook leden van de diverse verenigingen en vertegenwoordigers van partnerorganisaties. 

▪ Gebruikersgroepen :Georganiseerde (potentiële) gebruikers, zoals de groep die zingt, of de biljartclub en de 

theatergroep, maar ook de groep die bijvoorbeeld de groengroep vormt. Ook partners kunnen een gebruikersgroep zijn, 

zoals het BOL. Ook de vrijwilligers gezamenlijk vormen een gebruikersgroep.  

▪ Vrijwilligers : Vrijwilligers bieden gebruikers een zo aangenaam mogelijk verblijf in de Musketon, bijvoorbeeld door het 

draaien van bardiensten en gastvrouw/heer zijn tijdens de verschillende activiteiten. 

 

2 Doel van de Driehoek Musketon 

▪ Samenwerkingsverband van UVO, SMO en Gebruikersraad, waarin afspraken worden gemaakt en besluiten genomen 

ten aanzien van de programmering en beheertaken van De Musketon. Daarbij wordt telkens in onderling overleg 

afgestemd wie van de samenwerkingspartner welke rol, taken en bevoegdheden heeft.  

De samenwerking vindt plaats vanuit de uitgangspunten gelijkwaardigheid, vertrouwen en transparantie vanuit een 

proactieve houding. 

 

3 Taken  van de Driehoek Musketon  

 Al hetgeen voortvloeit uit de doelstelling zoals omschreven onder punt 2, waaronder: 

▪ Zorgdragen voor inrichten huiskamerfunctie. 

▪ Opstellen en vaststellen beleid m.b.t. korting op tarieven als gevolg van zelfwerkzaamheid en kennismaking. 

▪ Vaststellen jaarlijkse voorkeursplanning. 

▪ Vastlegging afspraken over eigenaarschap, verantwoordelijkheid en beheer van objecten. 

▪ Opstellen huisregels. 

Dit betreft een niet-limitatieve opsomming.  

4 Samenstelling van de Driehoek Musketon 

▪ De Driehoek Musketon bestaat uit een aantal leden, zijnde een vertegenwoordiger van de UVO, een vertegenwoordiger 

van de SMO en de Gebruikersraad. 

▪ De leden van de Driehoek kiezen uit hun midden een voorzitter en secretaris. 

▪ De voorzitter roept een vergadering bijeen, stelt de concept-agenda op, zit de vergadering voor en bewaakt de 

tijdsplanning van gemaakte afspraken aan de hand van de actie-en afsprakenlijst. 

▪ De secretaris maakt van elke vergadering een kort verslag aan de hand van een actie-en afsprakenlijst. 

 

5 Vergaderingen 

▪ De Driehoek Musketon komt minimaal 4 keer per jaar bijeen.  

▪ De voorzitter kan, indien daar aanleiding voor is, vaker een vergadering bijeenroepen. 

▪ De leden  ontvangen  de  besluitenlijst/afsprakenlijst van de vergadering binnen drie weken, nadat een vergadering 

heeft plaatsgevonden. 

▪ De afzonderlijke leden kunnen zich laten bijstaan door anderen vanuit de drie organisaties. 

▪ De leden kunnen zich laten vervangen door iemand anders uit de betreffende organisatie. 

 

 

6  Agenda  

▪ De vergadering wordt voorbereid door de voorzitter en de secretaris van de Driehoek Musketon. Deze kunnen daartoe 

een beroep doen op de overige leden. 

▪ De agenda en eventuele stukken die voor de Driehoek Musketon relevant worden geacht, worden door de secretaris 

minimaal 1 week van tevoren aan de leden toegestuurd. 

 

7 Besluitvorming 

▪ De vergadering besluit met meerderheid van stemmen, mits het besluit overeenkomt met gemeentelijk beleid, wet- en 

regelgeving. 


