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Samen weer thuiskomen: Het Huis van Waalre
De deuren van gemeentehuis Waalre zijn opnieuw geopend! De nieuwe invulling is veel meer dan een
regulier gemeentehuis. Het is in de meest letterlijke zin: Het Huis van Waalre.

Wanneer je voor een afspraak komt, meld je je aan 'het Schip'. Het centrale middelpunt waar de gastvrouw
je welkom heet. Je gaat nog even zitten bij het haardvuur en geniet van de schitterende omgeving tot de
medewerker van het gemeentehuis je uitnodigt aan een van de twee klantbalies.

Het Huis van Waalre is een plek die mensen samenbrengt. Bewoners, medewerkers, verenigingen,
bibliotheekbezoekers, of mensen die slechts voor een kop koffie komen – iedereen is welkom.

‘Het is net een bosvilla’

Zowel op de plek waar je op je afspraak wacht als aan de klantbalies zit je rondom een huiselijk haardvuur.

Het Huis van Waalre geeft je het gevoel een ware bosvilla binnen te lopen. Met de grootse raampartij, de
openhaard als middelpunt - met duurzaam LED-licht - en natuurlijke elementen in het interieur.
Deze luxe uitstraling is uiteraard niet enkel uiterlijk vertoon. Het ontwerp is duurzaam, gasloos en
energieneutraal.

De herinnering blijft
Toen in 2012 het gemeentehuis verwoest werd door een brand voelde menig inwoner dit als een
persoonlijk verlies. Het gemeentehuis was tenslotte een plek met veel herinneringen. Gelukkig is van het
originele gebouw nog een stukje behouden gebleven. Hier, in dit gerestaureerde deel, is nu wederom de
raadzaal en tevens trouwzaal te vinden. Niet alleen de zaal, ook de inrichting is multifunctioneel en flexibel
inzetbaar.

Met nieuwe trouwerijen en feestelijkheden op de agenda, kunnen in het Huis van Waalre weer nieuwe
herinneringen gemaakt worden!

Een werkplek waar je je thuis voelt

Door intensief overleg met inwoners, verenigingen en werknemers ontdekten we de behoefte aan een
open, huiselijke sfeer. Die zie je. Dat voel je!
Ook op de flexwerkplekken is deze behoefte het uitgangspunt geweest voor de medewerkers van
Gemeente Waalre. Heerlijk, werken op een plek waar je je thuis voelt.

Op de eerste verdieping is een verdeling gemaakt door middel van kleur. Zit je in de blauwe zone dan
werk je in rust, in groen ben je aanspreekbaar en in de zandkleurige zone is het stil.

In het Huis van Waalre kan je overal werken. We noemen het ook wel: Het Nieuwe Samenwerken. Het
werk bepaalt waar je gaat werken, doordat de werkplekken activiteitgericht zijn en voor 99% bestaan uit
flexwerkplekken. Een extra voordeel: samen maak je gebruik van het hele gebouw!

Ontmoeten en samenbrengen als startpunt

We werken altijd vanuit een creatief concept. Ook hier brachten we complexiteit terug tot eenvoud. Vanuit
die helderheid scheppen we een gelaagdheid die verrast en uitdaagt. Het DNA van de opdrachtgever legt
het fundament in het ontwerp. Die identiteit koppelen we aan functionaliteit in het design.

Burobas
Burobas is in flow. Met een sterk, hecht team werken we momenteel aan aansprekende opdrachten voor
o.a.: Aegon Den Haag, Tiwos in Tilburg, GGz Centraal in Almere, COC Nederland in Amsterdam,
Kwadraad in Gouda en Wooninc. in Eindhoven.
Over deze prachtige opdracht voor Het Huis van Waalre valt nog veel meer te vertellen. Neem een kijkje
op www.burobas.com of vraag: e.: info@burobas.com

klik hier om je af te melden voor deze nieuwsbrief.

