Griffie
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deze mail bij de stukken voor de vergadering op 09-02-2021
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Onderwerp: Reactie Uitgangspuntennotitie Woonagenda 2025: verzoek tot plaatsing van deze mail bij de stukken
voor de vergadering op 09-02-2021

Dag!
via TinyFindy en deze website van Groenlinks vernam ik van de vergadering op 9 februari waarin de
Uitgangspuntennotitie Woonagenda 2025 op de agenda staat. Graag geef ik gehoor aan de oproep mijn
droom wat betreft tiny & sustainable living binnen de gemeente Overbetuwe te delen!
Als voormalig inwoonster van Nijmegen heb ik allereerst een warm hart voor de regio waarin Overbetuwe
valt. Graag zou ik daar naar terugkeren, als de mogelijkheid zich voordoet, er op een duurzame manier te
wonen, liefst in een tiny village! Hieronder versta ik een in de natuur gelegen stuk grond waarop
meerdere tiny houses gebouwd mogen worden (voor permanente bewoning). Hier mag wat mij betreft
ook een mix ontstaan van grotere en kleinere woningen met ieder een stuk eigen grond eromheen, zolang
duurzaam bouwen en bewust leven in de natuur voorop staan. Een vergelijkbaar initiatief is bijvoorbeeld
Olstergaard in de gemeente Olst; dit past helemaal in mijn woonvisie voor de toekomst en zou denk ik ook
heel mooi in gemeente Overbetuwe gerealiseerd kunnen worden.
Het lijkt me geweldig om op een plek te wonen waar gelijkgestemden elkaar vinden, maar niet als
community/woongroep samenleven. Een plek waar duurzame (eigen) voedselvoorziening mogelijk is
(voedselbos, waldgarten, permacultuurinitiatieven) is mooi meegenomen, maar voor mij geen must.
Een combinatie met een duurzaam co-working / co-living concept vind ik superinteressant, mede doordat
dit een creatieve en bewuste community van (jongere) mensen en bedrijfjes kan aantrekken die minder
gebonden zijn aan een vaste werkplek, en daarmee voor inkomsten en werkgelegenheid zou zorgen. Het
zou ook erg leuk zijn als familieleden uit meerdere generaties hier samen kunnen leven; wellicht de
ouderen in een tiny house en de jongeren met kinderen in een groter huis, of juist andersom (ik zou voor
de laatste variant kiezen )!
Een alternatieve onderwijsvorm (Waldschule, Montessori, Vrije School) op of zeer dichtbij het terrein is
dan ook zeer welkom, om deze tiny village en de regio in het algemeen aantrekkelijk(er) te maken voor
(hoger opgeleide) jonge gezinnen.
Daarbij zou het fijn zijn als de verbinding met het openbaar vervoer goed is of een car sharing initiatief
aanwezig is, aangezien ik liever niet afhankelijk wil zijn van een eigen auto om voor werk- en
recreatiedoeleinden snel in Utrecht, Nijmegen of Arnhem te kunnen komen.
Ik hoop hiermee een globaal beeld te hebben kunnen schetsen van mijn woonwens en visie voor de
gemeente Overbetuwe. Ik hoop van harte dat u deze met mij deelt en wilt helpen realiseren! Ik verzoek u
dan ook om bovenstaande bij de stukken voor de Uitgangspuntennotitie Woonagenda 2025, die op 9
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februari a.s. wordt behandeld, te plaatsen. Ik ben zeker bereid, bovenstaande (schriftelijk of per
telefoon/videocall) nader toe te lichten op een nader te bepalen moment.
Hartelijke groet,
Kristine Biegman
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