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Informatiebijeenkomst wonen in collectief verband in ToonsTuin
Dinsdag 14 juli, 19.30u
Oos Zittesj Hoes, Odasingel 659 Sittard
Op 4 maart jongsleden hebben we een eerste succesvolle informatieavond gehouden over de ideeën
omtrent ToonsTuin. Na de bijeenkomst hebben zich al veertig mensen aangemeld die serieus
geïnteresseerd zijn om, samen met elkaar in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, het
woonproject ToonTuin te realiseren. In de wandelgangen beluisteren we daarnaast veel
enthousiasme.
Het idee achter dit project is om op de locatie van het voormalige V&D gebouw een wooncomplex te
realiseren. Dit tezamen met een reconstructie van het gehele, of delen van het oude stadhuis. De
ontwerpschetsen die er liggen, zijn bedoeld om als basis met alle betrokkenen het gesprek aan te
gaan en samen te komen tot een breed gedragen initiatief. Het doel is dat toekomstige bewoners in
dit project kunnen huren of kopen en dat er gemeenschappelijke voorzieningen worden gerealiseerd.
We beogen een woonconcept waarbij u samen met anderen op een fijne, duurzame, veilige en
gezellige plek kunt wonen en oud worden, zulks met goed nabuurschap.
Spreekt u dit aan, kom dan naar deze 2e informatieavond over ToonsTuin.
De Corana-crises heeft ervoor gezorgd dat jullie lang niks meer van ons hebben gehoord. Dit
betekent echter niet dat er niks is gebeurd. Er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden,
waar we onze ideeën hebben besproken. Op basis hiervan zijn verdere studies gedaan naar onder
andere de stedenbouwkundige inpassing, de bouwmassa, het programma en de oriëntatie op de
markt. Ook tonen de studies verscheidene varianten inzake de reconstructie van het gehele, of delen
van, het oude stadhuis.
Nu is het moment gekomen waarop we willen aftasten of we met meer “kartrekkers” een
initiatiefgroep kunnen formeren, waarmee we volgende stappen samen zullen zetten.
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
De vorm waarin we dit doen heet collectief Particulier opdrachtgeverschap. Dit betekent dat alle
eindgebruikers samen bepalen wat ze willen realiseren. Voor veel mensen is dit een nieuwe manier
om aan een toekomstige woning te geraken, waar ze wellicht nog niet eerder van gehoord hebben.
Elders in Nederland hebben velen echter al zodoende succesvol projecten gerealiseerd; zie o.a.
www.wijontwikkelensamen.nl of www.kilimanjarowonen.nl.
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Tijdens deze tweede bijeenkomst presenteren we de stand van zaken over ToonsTuin en maken we
als sluitstuk een begin met projectinschrijvingen. Ook tonen we een deel van de recente, nadere
stedenbouw studies.
Ook is er natuurlijk gelegenheid om vragen te stellen en kunnen mensen aldus aangeven of ze
interesse hebben in dit project.
Toegang is gratis. De toegelaten hoeveelheid personen in de zaal is 40. Hierdoor is vooraf aanmelden
vereist. Stuur een mailtje naar info@toonstuin.nl

Contactpersoon voor de redactie: Stephan Maussen 06 - 28 55 07 18

Voor meer info, zie: www.toonstuin.nl
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