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Beste Lezer,
Het gaat goed met DWO! Met plezier informeren we je in deze nieuwsbrief over de schetssessie van
afgelopen 19 januari, over de prettige huiskamerbijeenkomst voor nieuwe aspirantleden die plaatsvond
op 11 februari én je vindt hier het persbericht dat is uitgegaan na de succesvolle informatiemiddag van 2
februari. Ten slotte sluiten we af met een overzicht van de aankomende informatiemiddagen en avonden. Ben je nog geen aspirantlid, maar wil je dat wel worden: meld je aan via de website
www.duurzaamwonenoverbetuwe.nl Er is in het bijzonder nog plek voor kopers!

Schetssessie - Ontwerp de wijk!
Op 19 januari kwamen we met alle leden en aspirantleden samen om onder leiding van onze
projectbegeleidster en haar partner een eerste meer gedetailleerd ontwerp te maken van onze wijk. Het
was een inspirerende dag en ook erg leuk om op deze manier met de groep samen te werken, samen de
lunch te delen en elkaar ook op deze manier beter te leren kennen, naast het normale vergaderen.
We begonnen met individueel ontwerpen zodat iedereen zijn/haar eigen ideeën kon ontwikkelen.
Daarna werkten we in kleine groepjes en ten slotte werden de plannen van de groepjes plenair
gepresenteerd.
We knipten en plakten huizen, tuinen en parkeerplaatsen, tekenden watertjes, groenpartijen en
helofytenfilters... Een greep uit de resultaten: Wat eigenlijk bij alle groepen terugkwam waren clusters
van woningen in tegenstelling tot bijvoorbeeld één groot gebouw, een centrale groene buitenruimte in
het midden van het terrein en parkeerplaatsen aan de rand van de wijk. Waar ook alle groepen rekening
mee hadden gehouden bij het plaatsen van de woningen was een zo groot mogelijke lichtinval in de
woningen en een zo ruim mogelijk uitzicht.

Persbericht: Informatiemiddag ecologische wijk in Zetten groot succes
Wethouder Frank van Rooijen (Overbetuwe): ‘Gemeente staat met warm hart achter het plan’.
De informatiemiddag van Vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe (DWO) op zondag 2 februari was
een groot succes. Meer dan 60 geïnteresseerden waren op de voorlichting over de ecologische wijk
afgekomen.
De middag begon met een uitleg van Jan den Besten (bestuurslid van DWO) over de uitgangspunten van
het project en hoe de wijk eruit moet komen te zien. De initiatiefnemers vinden naast duurzaamheid
ook betaalbaarheid, diversiteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid erg belangrijk.
Vervolgens vertelde Wethouder Frank van Rooijen van de Gemeente Overbetuwe welke meerwaarde de
gemeente ziet in het project: omdat de bewoners van het project de wijk zelf gaan opzetten en zelf gaan
onderhouden levert dit kwalitatief goede en betaalbare woningen op waarnaar daadwerkelijk vraag is
vanuit de samenleving; vanwege de energiebesparende maatregelen zullen de maandlasten van de
woningen lager zijn dan bij soortgelijke woningen; het project zal bijdragen aan de versterking van het
landgoed Hemmen, omdat veel aandacht wordt besteed aan landschapsontwikkeling; het project geeft
uiting aan de wens om burgers meer eigen verantwoordelijkheid en meer eigen inbreng in de
woonomgeving te geven, meer samen te doen en meer voor elkaar te betekenen.

Huiskamerbijeenkomst voor nieuwe aspirantleden
Na de informatiemiddag van 2 februari hebben zich bijna 15 nieuwe aspirantleden aangemeld. 10 van
hen waren op de huiskamerbijeenkomst afgelopen 11 februari. Op deze bijeenkomsten wordt in kleine
setting nog meer over het project verteld en er kunnen vragen gesteld worden. Er werd bijvoorbeeld
gesproken over wat je allemaal kunt verwachten als je lid wordt; onder andere het vormen van de groep
die het project neer gaat zetten i.s.m. de gemeente en de woningbouwvereniging, de tijdsinvestering,
omgaan met verschillen in woonwensen nu en als we er straks wonen.
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld als voorbereiding op het bijwonen van de eerste ALV.
We zaten in een grote kring bij twee van de leden thuis en er ontstond al verschillende keren een
discussie nadat iemand een vraag had gesteld. Bijvoorbeeld over dat je graag een afdak boven je auto
zou willen, wel of geen NUTS-voorzieningen en over de manier van besluitvorming binnen de vereniging
en hoe de ALV's verlopen. Er was een goede sfeer en één van de deelnemers merkte op dat het haar
opviel hoe goed iedereen naar elkaar luisterde. Als lid vond ik het heel leuk om te merken dat dit, dat
iedereen echt naar elkaar luisterde, ook in deze groep van nieuwe mensen al ontstond. Het kenmerkt de
manier waarop ook in ALV's en werkgroepen met elkaar wordt gesproken.

Komende informatiemiddagen en -avonden
Plaats: Dorpshuis 'De Oude School, Kerplein 4, Hemmen Let op: De ruimte is beperkt, dus graag
aanmelden bij Welmoet de Waard, tel. 06-49315691 of mail naar info@duurzaamwonenoverbetuwe.nl
Vrijdag 7 maart: 20.00-22.00
Zondag 6 april: 13.30-15.30

Donderdag 8 mei: 20.00-22.00
Zondag 1 juni: 13.30-15.30

Ten slotte een Tip: Like ons op facebook. facebook.com/DuurzaamWonenOverbetuwe
NB. Als je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen laat dit dan weten via info@duurzaamwonenoverbetuwe.nl

