
meer&deel, iets voor jou? 
 

Het is voor veel mensen een droom: woonomgeving en 
voorzieningen delen in duurzame woningen.  

 

Wie zijn we? 

De meer&delers is een groep mensen van 25-75 jaar die niet meer dromen maar 
gaan bouwen! Samen ontwikkelen we 39 woningen en appartementen op Vredeoord, 
op het bijzondere terrein van het hoofdkantoor Philips aan de Boschdijk, dicht bij de 
stad, bij Strijp-S én bij groen. meer&deel is op ons eigen initiatief, zonder 
winstoogmerk, we zijn een vereniging met een CPO plan (Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap). Mooie ideeën en beslissingen nemen we met z’n allen! 
 

Waar staan we voor? 

Op meer&deel is ruimte: ruimte om samen te ondernemen, ruimte voor de 
natuur, en bovenal: ruimte om te leven. We geloven in de kracht van delen, dat 
creëert een buurt waarin bewoners betrokken zijn bij elkaar en hun omgeving. 
Daarom gaan we op meer&deel voorzieningen met elkaar delen, zoals de tuin, 
een logeerkamer en deelauto’s. Daarnaast zijn meer&deel woningen duurzaam en 
worden in ieder geval opgetrokken uit natuurlijke, herbruikbare materialen. 
 

Nieuwe buren 

We zijn al even bezig. We hebben een architect maar nog geen aannemer en werken 
nu richting het voorlopig ontwerp van de woningen (Sept. 2020). We zijn op zoek naar 
andere pioniers, naar nieuwe buren. Kom je op een van onze meet&greets om te 
kijken of het iets voor jou is? Wordt het misschien een match? Dan nemen wij je mee 
in het hele proces. Spannend! Want er komt een hoop bij kijken. Maar als je tijd en 
geduld hebt, kan het een geweldige manier zijn om je droomwoning te realiseren. 

 
Wil je meer weten over ons? 
Ben je nieuwsgierig geworden? Dan kun je je inschrijven voor meer&deel Eindhoven via 
meerendeel.nl of je interesse tonen, dan houden we je op de hoogte! 

 

Kijk ook op:  Artikel Eindhovens Dagblad en onze Facebookpagina 

ruimte om te leven 

http://www.meerendeel.nl/
https://www.ed.nl/eindhoven/cpo-meerendeel-duurzaam-wonen-op-vredeoord-in-eindhoven~a85b2214/?referrer=https://www.google.com/
https://www.facebook.com/meerendeel/

