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In Zetten werkt vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe (DWO) samen met
woningstichting Valburg aan de bouw van een ecologische en duurzame woonwijk.
De woningen worden zoveel mogelijk van duurzame materialen gebouwd volgens
het cradle to cradle principe. De beoogde locatie is aan de Veldstraat in Zetten.
_____________________________________________________________________

Laatste ontwikkelingen
Vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe (DWO) en Woningstichting Valburg (WsV) willen
in oktober 2015 een ontwikkelovereenkomst met elkaar gaan sluiten. Het sluiten van de
ontwikkelovereenkomst is een definitief startsein van het project. In voorbereiding op het
document werken DWO en WsV samen aan de vaststelling van werkbare afspraken.
Wanneer de ontwikkelovereenkomst is ondertekend gaan allerlei processen in gang.
Woonstichting Valburg wil de bestemmingsplanprocedure eind 2015 starten. Werkgroep
Bouw van DWO heeft vooruitlopend op de komende processen alvast een inventarisatie
gemaakt van mogelijke architecten. Alle leden hebben uit de inventarisatie hun voorkeur
aangegeven. De architecten die door meerdere leden zijn gekozen worden uitgenodigd voor
een kennismaking en/of presentatie. Binnen DWO zijn wij ook bezig met het ondertekenen
van project – deelnameovereenkomsten en geven daarmee ons commitment.

In Heerlijkheid Hemmen worden veel
activiteiten georganiseerd. Kijk eens op
de website www.heerlijkhemmen.nl voor
veel cultuur en natuur in Hemmen.
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Nog plaats voor ongeveer 10 huishoudens!
Op vrijdagavond 4 september organiseert DWO een nieuwe informatie avond.
Altijd al je eigen huis willen bouwen? Wil je graag duurzaam en ecologisch leven?
Wij zoeken op dit moment toekomstige bewoners die willen kopen. Onze
gezamenlijke visie is de basis. Er is veel ruimte om samen ideeën vorm te geven,
zoals werken en wonen combineren, voorzieningen met elkaar delen en zoveel
mogelijk ecologisch leven. Het doel is om samen te werken aan een fijne en
mooie woon- en leefplek. Heb je interesse om je toekomstige woonomgeving
mede vorm te geven en te ontwikkelen? Houd je van samenwerken en ben je
enkele uren per week beschikbaar?
Meld je dan gerust aan voor onze eerstvolgende informatieavond op vrijdag 4
september om 20.00 uur in Hemmen.
Aanmelden kan via info@duurzaamwonenoverbetuwe.nl.

Nieuwe leden stellen zich voor
Merie Helmons woont in Nijmegen en is lid sinds december 2014.
Alweer anderhalf jaar geleden zag ik een flyer in de natuurwinkel. “Bewoners gezocht voor
een nieuwe duurzame woonwijk in de Overbetuwe”. Het sprak me meteen aan. Een klein
huisje in de natuur van hout of leem, met veel licht en een kacheltje. Een droom. Een
romantiek uit mijn reizen door Zuid Amerika.
De eerste bijeenkomst. Ik vond het leuk en ik was in de war. Nog maar eens naar de
huiskamerbijeenkomst. Weer een stap verder. Alles nog een beetje onduidelijk. Toch weer
verder. Een derde gesprek. Ik leerde de leden een beetje kennen. Ik voelde de energie van
het project. Ik deed mee.
Het is inspirerend om met het project bezig te zijn. Het is een lange adem. Er zijn hobbels en
het is leerzaam. Het is werken aan een droom. Hoe het ook gaat worden? Ik vind het de
moeite waard om er voor te gaan. Om samen met de andere leden het proces te delen. Om
straks te kunnen gaan wonen op een plek die we samen hebben gemaakt.
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