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Vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe wil voor 20 huishoudens duurzame
woningen bouwen van hernieuwbaar materiaal. Met eigen energievoorziening,
helofytenfilter en gezamenlijke tuin. De beoogde locatie is aan de Veldstraat in
Zetten.
_____________________________________________________________________

Overeenkomst met Woninstichting Valburg!
DWO heeft goed nieuws gekregen. Na het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst
met woningstichting Valburg komt nu de volgende stap in beeld. Woningstichting Valburg
heeft in een brief laten weten dat zij de ontwikkeling aan de Veldstraat wil gaan starten. De
woningstichting wil samen met ons het project gaan realiseren op basis van intensieve
samenwerking in de vorm van een collectief particulier opdrachtgeverschap. De
ontwikkelingsafspraken worden vastgelegd in een document. Met deze stap staat er weer
nieuwe stip op de horizon van DWO! Naar verwachting kan in september 2015 de
ontwikkeling in gang worden gezet en in september 2016 een start worden gemaakt met de
bouw.

Lokatie Veldstraat Zetten
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Informatie bijeenkomst!!
Op vrijdag 19 juni 2015 organiseert DWO een
informatiebijeenkomst. Nieuwe bewoners zijn
welkom!
Vind je milieu belangrijk en wil je meer contact met de buren dan
alleen een groet over de heg? Wil je zonnepanelen op je dak,
voorzieningen zoals de tuin en de logeerkamer delen? Vind je het een
uitdaging om dit project mede te ontwikkelen? Dan ben je vast
geïnteresseerd om ons te leren kennen. Wij zijn een groep
toekomstige bewoners die haar eigen woonomgeving ontwikkelt en
realiseert. Er is geen kant en klare brochure, wel vergevorderde
plannen. Meld je aan voor de infoavond op vrijdag 19 juni via
info@duurzaamwonenoverbetuwe.nl.

Landgoed Heerlijkheid
Hemmen

Landgoed heerlijkheid Hemmen is
een prachtige plek om te vertoeven.
Onlangs is er een magazine
verschenen met veel informatie
over
alle
activiteiten
en
mogelijkheden in Hemmen. Op de
vernieuwde site van Heerlijkheid
Hemmen vindt u een agenda en nog
veel meer interessante informatie.
http://heerlijkhemmen.nl/landgoed
-heerlijkheid-hemmen/

Opening Iewan Een project dat veel op DWO lijkt is Iewan in Lent. Iewan vierde haar opening
een aantal weken geleden. Zij zijn de eerste grote strowijk die in Nederland is gerealiseerd. De
website is http://www.iewan.nl. Iedere eerste zaterdag van de maand organiseren zij een
rondleiding!
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