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Groene Buren houden open middag in Cantecleer

Er zijn al verschillende plaatsen in Nederland waar inwoners het initiatief nemen om
samen en duurzaam te gaan wonen, bijvoorbeeld in Emmen, Nijmegen en Zwolle zijn
deze bouw- en wooninitiatieven ontwikkeld. In Kampen is een aantal inwoners samen
gestart aan het wooninitiatief Groene Buren. De deelnemers komen ook van buiten
Kampen, nu nog in een straal van 40 km.
Horen hoe de Groene Buren dat doen? Ze ontmoeten u graag tijdens de open middag
op zaterdag 14 april in kinderboerderij Cantecleer in Kampen, tussen 1200 en 1500
uur. Geinteresseerden moeten zich wel aanmelden, in verband met de catering. Stuur
een e-mail met het aantal bezoekers aan info@groeneburenkampen.nl
De initiatiefnemers kwamen voor het eerst in maart 2017 bij elkaar en steeds meer mensen
raakten geïnteresseerd en haakten aan. De naam Groene Buren staat voor groen, duurzaam
en sociaal. Met een diverse samenstelling van huishoudens naast elkaar: gezinnen met
kleine kinderen of tieners, singles en stellen, en in leeftijd van twintigers tot 60plussers. De
ruim 20 deelnemers staan nu op het punt een rechtspersoon op te richten en schrijven
samen aan de statuten en een visie op hoe ze in een wijk willen leven. Een extern juridisch
adviseur is hierbij betrokken. Het is de bedoeling dat er zowel koop als (sociale)
huurwoningen worden gebouwd, in diverse prijsklassen.
Werken aan je woonplek
Deelnemers van Groene buren zijn mensen die samen een duurzame, groene en sociale
woonplek gaan realiseren. Het eerste project dat ze samen onderzoeken is een woonerf in
Onderdijks Kampen dat ze samen ontwikkelen, samen inrichten, samen opbouwen. Samen
met een architect gaan ze ontwerpen aan woningen en het groengebied. Er is meer inbreng
mogelijk dan alleen ruimte voor persoonlijke elementen aan de binnenkant of de buitenkant.
De deelnemers aan Groene Buren kiezen groene bouwmaterialen, die duurzaamheid
garanderen. Er wordt straks gekozen om te bouwen met duurzame bouwmaterialen, maar
ook hoe we de energievoorziening samen kunnen regelen en besluiten of we de woningen
aansluiten op het riool of een andere oplossing zoeken.
Samen met professionals
Het eerste project waar de Groene Buren aan meededen eind vorig jaar, was het
ontwerpfestival dat gemeente Kampen organiseerde voor het gebied De Terpen Onderdijks. Groene Buren geeft, in samenwerking met Gemeente Kampen en andere
partijen, vorm aan het Groene Burenerf in die wijk. Op dit erf kunnen ongeveer 25 woningen
gebouwd worden. Ook wordt nagedacht over gemeenschappelijke voorzieningen zoals
fietsenschuur en b.v. een multi-functionele ruimte, hoe het omliggende openbare groen
(moestuin en boomgaard) ingericht en onderhouden kan worden.. Er is veel mogelijk en er is
nog een groot aantal opties open. Voor geïnteresseerden is er nog ruimte om mee te doen.
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