
Informatieavond 2 oktober 2019



Aangenaam!

Fiona

Stan

Savannah

Floor

Philippe

Nienke

Wouter

Emiel



1. Begin van meer&deel: Vredeoord
2. Kernwaarden meer&deel
3. Stedenbouw & architectuur
4. CPO: hoe werkt dat?
5. Uitleg vervolg
6. Plenaire vragen & vragentafels

Programma



Vredeoord
Charlotte Verschoor - ontwikkelaar woonmilieus Trudo





4



22



23





Aan de slag!
Hoe kunnen we die ambities naar hoger niveau brengen?



de scherf



Eerste brainstorms



Kernwaarden bepalen



De lokatie bekijken



Op excursie - Boschveld



Excursie - Strijp-R



Ontwerpavonden



Vorige week  dinsdag!



1. Tuin
2. Logeerkamer
3. Gereedschap
4. Schuur / garage / klusruimte
5. Auto / fiets / camper
6. Moestuin
7. Was-  en droogruimte
8. Bergruimte
9. Buurthuis / commonroom
10.  Parkeerruimte fiets / auto

TOP 10  van delen volgens jullie!



Waar we voor staan
meer&deel kernwaarden



Balans tussen verbinding en autonomie



Kracht van ons collectief



Ruimte voor het onbestemde



Verantwoord en natuurlijk wonen



Stand van zaken
De huidige halte van een rijdende trein



13 augustus
Kopersvereniging 
opgericht

jan. 2020
Indienen
bestemmingsplan
wijziging

10 oktober 
Reserverings-
overeenkomst 
tekenen

Stand van zaken



Ruimtelijk
De keuken van het leven



CPO
Hoe werkt dat?



Wat vind jij?
Laten we eens even testen!



Doe je mee?
De vervolgstappen



Wanneer is meer&deel geen goede keuze?

Als je heel snel een woning wil. 
Als je geen tijd en zin hebt om mee te denken en/of helpen.
Als je het liefst alles voor jezelf alleen wil. 
Als je duurzaamheid niet belangrijk vindt. 
Als je niet wil betalen voor gemeenschappelijke voorzieningen.
Als je niet kunt luisteren.
......



Wat kunnen we allemaal nog niet vertellen?

Wat de woningen precies gaan kosten. 
Hoe de woningen eruit gaan zien. 
Wie waar komt te wonen.
Wat we allemaal gaan delen.
Wanneer  de woningen precies klaar zijn.
......

Wel weten we onze ambities en uitgangspunten. En horen we graag wat jij 
belangrijk vindt!



Hoe gaat het na vanavond verder?

nu:   gesprekstafels en kennismaking
3 okt:   morgen email met presentaties + inschrijflink
5 okt:  koffie-inloop  buurtschuur van 11 tot 14
13 okt:  koffie-inloop  buurtschuur van 11 tot 14
13 okt:  sluiting inschrijving 23:59
29 okt: deadline indienen formulieren
30 okt: loting



Gesprekstafels

meer&deel kernwaarden (Wouter en Nienke)
Ruimtelijk (Philippe, Beerd, Tom, Raoul en Niels)
CPO (Suzanne, Tom, Sabine)
Financieel (Stan, Emiel)
Vereniging (Fiona, Savannah)
Over de hele wijk Vredeoord (Charlotte van Trudo)



Zin om te pionieren?
Tijd en zin om samen te werken?
Echt een verschil te maken op het 
gebied van duurzaamheid?
Doe mee! 


