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Beste heer/mevrouw,

Graag wil ik de griffie vragen deze mail bij de stukken te voegen voor de vergadering Woonagenda 2025.
Graag toon ik via deze mail mijn belangstelling voor wonen in een tiny house in Overbetuwe. Ik ben al een tijdje aan
het oriënteren, informeren en kijken wat er mogelijk is op het gebied van Tiny house, en deze oproep én vooral ook
de omgeving van Overbetuwe spreekt me erg aan.
Waarom interesse in een tiny house?
Met mijn beste vriend heb ik al ca. 20 jaar een tiny huisje in een bosrjke omgeving. Dit huisje hebben we in fasen zelf
gebouwd. We hebben een eenvoudig houten huis op duurzame en ecologische wijze tot een tiny house verbouwd.
Er is o.a. electra op zonnepaneel, twee regenwatercontainers voor opvang van regenwater voor douche en ander
watergebruik, duurzaam isolatiemateriaal zoals vlas, wanden gemaakt van leem, etc. Het is een plek waar we
regelmatig heen gaan, echter ik wil een tiny house op een permanente plek, om echt te kunnen wonen. Een fijne,
rustige, duurzame en betaalbare plek dichtbij de natuur. Ik woon al vrij lang in de stad en wil dichter bij de natuur en
bij mijn werk wonen. De oproep over Overbetuwe maakt me benieuwd.
Wat ik zoek in een tiny house :
zelfvoorzienend zijn, mogelijkheid tot moestuin om gezond voedsel te telen en te eten uit eigen tuin;
dichtbij de natuur, natuurbeleving;
een atelier/makersplek creëren;
het planten en/of behouden van bomen;
sociale interactie waar je je prettig bij voelt;
milieuvriendelijker wonen, ecologisch met materialen uit de omgeving
creativiteit, zelf of samen bouwen;
minimalisme, duurzaam en eenvoudig leven.
Ik zie uit naar de uitkomsten van de vergadering,
Hartelijke groet,
Carine Brinkman
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