
Multifunctioneel gebouw Vinei 73 
Intentieverklaring

Onderstaande partijen verklaren gezamenlijk invulling te geven aan het ontwikkelen van een 
multifunctioneel gebouw Vinei 73 in de wijk Meerwijk in Haarlem:

ifl ReVt nloophuiskennemerland

Stichting SHDH Dekrachtuan
wij samen

zorggroep
Reinalda
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1STELACADEMIE
HAARLEM EN MEER

Aanleiding/uitgangspunten:
De gemeente wil het pand Vinei 73 een herbestemming geven met als doel het verbeteren 
van het woon- en leefklimaat in de buurt;
De behoefte aan de ontwikkeling van een Odensehuis in Haarlem, met een aanbod voor 
jonge mensen met dementie of mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers, en 
de behoefte in Haarlem aan een Inloophuis voor mensen die te maken krijgen met kanker; 
Een nieuw onderkomen voor de activiteiten van de Herstelacademie en de activiteiten van 
DOCK in de wijk, en een goede uitgangsbasis voor de activiteiten van het project Wijkdorp 
3.0 en andere initiatieven vanuit de wijk, mede in samenwerking met de Wijkraad.

Doel:
We willen in Vinei samen een plek willen creëren waar iedereen welkom is. Van jong tot oud, 
kwetsbaar of juist niet. Waar volop ruimte is voor ontwikkeling en activiteiten, en tegelijkertijd ook 
een veilige plek voor wie daar behoefte aan heeft. Vinei wil een laagdrempelige en open functie 
hebben in de wijk. Eén punt voor multifuncioneel gebruik; ontmoeting, contact, steun, informatie en 
activiteiten.

Samenwerking
De diversiteit van de betrokken partijen is een toonbeeld van het multifunctionele aanbod dat Vinei 
wil bieden. Daarbij is het uitgangspunt dat we gemeenschappelijk invulling geven aan het gebouw, en 
ieder bijdraagt naar vermogen om tot een sluitende exploitatie te komen binnen de 
randvoorwaarden die de gemeente heeft gesteld. Naast het vormgeven van de eigen activiteiten, 
draagt ieder bij aan de gezamenlijk vastgestelde doelstelling.

Werkwijze
Per organisatie is er een coördinator, die in een gezamenlijk coördinatorenoverleg de dagelijkse 
praktijk vorm zal geven. DOCK heeft als hoofdhuurder van het gebouw een coördinerende rol en is 
verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw.
De praktische samenwerking van de verschillende organisaties binnen het gebouw wordt in vervolg 
op deze intentieverklaring nader uitgewerkt in een gebruikersovereenkomst.
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