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Onderwerp: Reactie op de Uitgangspuntennotitie Woonagenda 2025

Beste heer/mevrouw,
Hierbij sturen wij u onze mail n.a.v. de oproep van Hanneke Bruinsma van Groenlinks.
Wij verzoeken u onze reactie te plaatsen bij de stukken voor de vergadering betreft Ruimtes maken voor
Tiny Houses in de Overbetuwe / Uitgangspuntennotitie Woonagenda 2025.
Wij zouden heel graag samen met een leuke en gezellige gedreven groep mensen aan de slag willen gaan
om een gemeenschappelijke droom voor het plaatsen en bewonen van tiny houses te verwezenlijken in een
fraaie groene omgeving.
Belangrijk voor ons is een zo’n klein mogelijke ecologische voetafdruk op onze aarde achter te laten.
Verder willen wij (nog meer) buiten leven/komen. Niet meer die specifieke baan te moeten hebben om je
maandelijkse kosten te kunnen betalen. Maar keuzes maken in werk en hobby’s waar je echt gelukkig van
wordt en zodoende ook iets terug te doen voor de maatschappij in de vorm van vrijwilligerswerk. Wij
zouden heel graag samen met de andere bewoners van het stukje grond waar ons huisje komt te staan, een
community vormen, een eigen dorpje creëren waar we samen met elkaar optrekken voor de gezelligheid,
spullen te delen, maar ook om het (zo groen mogelijke) terrein te onderhouden, van elkaar te kunnen leren
en elkaar te kunnen helpen. Een moestuin/voedselbos gezamenlijk beheren en op deze manier zorgen voor
meer biodiversiteit is iets dat wij erg graag willen opstarten en willen onderhouden. Een permanente locatie
zou hiervoor ideaal zijn.
De natuur en het milieu zijn zaken die wij belangrijk vinden en willen graag een bijdrage leveren om deze in
stand te houden/te verbeteren. Wij houden ervan om kennis te delen en te leren van andere mensen, ook
vinden wij het belangrijk om, om te kijken naar onze medemens en te helpen waar wij kunnen.

Met vriendelijke groeten,
Alex Sleeboom en Géraldine van der Geest

1

