Griffie
Onderwerp:

FW: Reactie op uitgangspuntennotitie Woonagenda 2025

-----Oorspronkelijk bericht----Van: Bianca van der Molen
Verzonden: maandag 1 februari 2021 16:04
Aan: Griffie
Onderwerp: Reactie op uitgangspuntennotitie Woonagenda 2025
Goedenmiddag,
Deze mail is een reactie op de uitgangspuntennotitie Woonagenda 2025 en ik wil graag verzoeken deze
mail te plaatsen bij de stukken van de vergadering van 9 februari a.s.
Ik wil graag reageren waarom wij het zo belangrijk vinden dat het mogelijk moet worden om in de
gemeente Overbetuwe in een Tinyhouse te kunnen wonen.
Laten we ons eerst even voorstellen: Wij zijn Johan en Bianca van der Molen. We hebben een gezin met 2
tienerdochters. We wonen nu in Arnhem Schuytgraaf. De droom van ons gezin is om Tiny te gaan wonen.
Het liefst tussen Arnhem en Nijmegen, omdat in deze omgeving ons hart ligt.
We vinden het belangrijk om onze footprint in deze wereld zo klein mogelijk te maken, door zo duurzaam
mogelijk te leven. We zijn daar iedere dag mee bezig. We maken zoveel mogelijk gebruik ban zonneenergie, rijden met een elektrische auto (maar ook vaak gewoon op de fiets), eten weinig vlees en kopen
veelal 2e hands kleding. Het liefst zouden we nog veel verder ontspullen.
Al een hele tijd leeft binnen ons gezin het idee om in een Tinyhouse te gaan wonen. Zoveel als mogelijk
off-grid. Maar we realiseren ons wel dat het bijna onmogelijk is om geheel off-grid te wonen. Daarom
zouden we het wel fijn vinden om gebruik te maken van een waterleiding en ergens ook 1 stroompunt te
hebben als backup.
We zien het voor ons om 2 Tinyhouses te plaatsen van ieder ongeveer 25 m2. In de ene wonen we met
ons gezin en slapen Johan en Bianca in. In de andere slapen, chillen en studeren onze meiden. Ook willen
we daarnevens extra thuiswerk plek realiseren.
Als de meiden uit huis gaan, is het mogelijk dat zij deze Tinyhouse meenemen en op een andere plek
zelfstandig kunnen wonen. Daarom kiezen we ook voor een Tinyhouse on wheels.
Het liefst zouden we op een permanente plek willen wonen. Niet omdat we het vervelend vinden om na
verloop van tijd op een andere plek te vestigen, maar vooral omdat er zo weinig mogelijkheden zijn om een
andere plek te vinden waar je in een Tinyhouse kunt wonen. Het lijkt ons heel vervelend als er na
bijvoorbeeld 5 jaar geen plek meer is, waar in onze Tinyhouse kunnen wonen. Wanneer er uitzicht is op
andere plekken, vinden we het geen probleem om op een tijdelijke plek te wonen. We willen tenslotte een
Tinyhouse on wheels.
Voor ons is in een Tinyhouse leven ook veel buiten leven. We houden er van om veel buiten te zijn, zowel
in de zomer als in de winter. Het lijkt ons fijn om meer zelfvoorzienend te zijn. We willen met name onze
eigen groente en fruit verbouwen.
Het kan zeker fijn zijn, als er ook ander Tinyhouses in de buurt zijn. Bepaalde voorzieningen kunnen dan
gedeeld worden. Maar we vinden dit niet persé een must.
Dit is in een vogelvlucht onze droom hoe wij ons leven zien. Als er vragen over zijn beantwoorden we die
natuurlijk heel graag. We hopen dat de gemeente Overbetuwe open staat voor wonen in Tinyhouses. Wij
zouden in ieder geval heel graag in de gemeente Overbetuwe Tiny willen wonen.
Met vriendelijke groeten,
Johan en Bianca van der Molen
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