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Informatiebijeenkomst wonen in collectief verband in ToonsTuin
Woensdag 4 maart, 19.30u
Oos Zittesj Hoes, Odasingel 659 Sittard
Als je stopt met werken of de kinderen zijn het huis uit vraag je je wel eens af, hoe ziet mijn
woonplek er in de toekomst uit. Wilt u blijven wonen waar je nu woont? Of wilt u zich oriënteren op
een woning waarbij alle functies gelijkvloers gesitueerd zijn en waarbij u in een omgeving komt te
wonen waar buren elkaar kennen?
Een woonconcept waarbij u samen met anderen op een leuke, duurzame, veilige en gezellige plek
oud kunt worden met goed nabuurschap. Spreekt u dit aan, kom dan naar de informatieavond van
Toonstuin.
Daarnaast zou het toch fantastisch zijn wanneer we samen in staat zouden zijn om het oude stadhuis
aan de markt weer her op te bouwen. En met elkaar te bekijken welke functies hier een plek in
kunnen krijgen.
Het idee achter dit project is dat op de locatie van het voormalige V&D gebouw een woonhof en het
oude stadhuis gecreëerd wordt. De schetsen die er liggen, zijn bedoeld om met alle betrokkenen het
gesprek aan te gaan. Het doel is dat mensen in dit project kunnen huren en kopen en dat er
gemeenschappelijke voorzieningen worden gerealiseerd.
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 vorm
waar ze nog niet van gehoord hebben. Vele mensen hebben hier al aan meegedaan en succesvolle
projecten gerealiseerd (www.wijontwikkelensamen.nl of www.kilimanjarowonen.nl)
Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over gerealiseerde projecten, projecten in ontwikkeling en
een toelichting op het gedachtegoed van ToonsTuin. Aansluitend is er gelegenheid om vragen te
stellen en kunnen mensen aangeven of ze interesse hebben in dit project.
Toegang is gratis. Aanmelden vooraf is niet vereist, maar wordt wel op prijs gesteld. Stuur een mailtje
naar info@toonstuin.nl
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