Selectiecriteria
voor een Tiny House projectlocatie
in de gemeente Vijfheerenlanden
De Stichting Tiny Houses Vijfheerenlanden (St THVHL) beoogt binnen de gemeenten Vijfheerenlanden
meerdere projecten met Tiny Houses te realiseren. Per locatie zal moeten worden vastgesteld hoeveel
Tiny Houses er een plek kunnen vinden. Vanuit het bestand van geïnteresseerden dat bij de stichting
bekend is, zal er mogelijk een selectie moeten plaatsvinden van leden die als eersten aanspraak mogen
maken op een plek op de beschikbare locatie.
We gaan ervan uit dat geïnteresseerden de visie en doelstellingen van de St THVHL onderschrijven:
Een Tiny House heeft een woonoppervlak van maximaal 50m2
On-grid is aangesloten op nutsvoorzieningen (elektriciteit, water en riolering) Wel zoveel mogelijk
zelfvoorzienend.
Off-grid is niet aangesloten op nutsvoorzieningen (zelfvoorzienend)
Bewoners van een locatie helpen elkaar en delen zoveel mogelijk (gereedschap, auto’s, kennis,
oogst, zorg) met elkaar.
Bewoners van een locatie richten samen een Vereniging van Eigenaren (VVE) op
Hieronder de criteria die in genoemde volgorde bepalend zullen zijn voor de aanspraakrechten.
1. Je bent aangemeld als geïnteresseerde om in een Tiny House te wonen (aangemeld)
2. Je bent van de geïnteresseerden de langst aangemelde lid (langst aangemeld)
3. Je hebt de gevraagde bijdrage voor de St THVHL, zijnde €25,-, en de jaarlijkse bijdrage van €10
betaald (betalend lid).
4. Je onderschrijft de visie en doelstellingen van de St THVHL
Wanneer er na het volgen van de selectiecriteria alsnog een overtal aan potentiele bewoners blijft
bestaan, wordt er door de groep een bijeenkomst georganiseerd waarin kennis wordt gemaakt met
elkaar en deelnemers kunnen voelen of ze de woongroep als passend ervaren. Mogelijk trekken een
of meer potentiele bewoners zich na beraad terug uit de geselecteerde groep.
Na het vormen van de definitieve groep bewoners wordt een VVE opgericht voor de locatie.
Deze VVE regelt verder alle nodige zaken voor de groep. De St THVHL doet afstand van elke bemoeienis
en verantwoordelijkheid.
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