
Hoi allemaal!

Het is tijd voor een update.
Mede vanwege het Coronavirus is het jaar 2020 anders gegaan dan we hadden gehoopt en

verwacht. Maar we zijn nog steeds hard aan het werk om in 2021 eindelijk een locatie te
krijgen en daarmee onze woonwensen waar te maken.

In deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte hoe ver we zijn en wat de concrete
vervolgstappen zijn voor de komende periode.

Wij hopen dat jullie ondanks deze lockdown en de lastige omstandigheden gezond zijn en
blijven en een fijne feestdagen hebben!

Tiny groet,
Remy, Lity, Hannan, Simone, Marc & Guus

_________________________________________________________________________

Kerngroep

De samenstelling van de kerngroep is in de afgelopen maanden gewijzigd. Marc de Bock en
Guus Smid werken vanwege privé redenen meer achter de schermen.

Lity van Hoboken, Remy Welters en Hannan Tecla houden zich met name bezig met de
dagelijkse gang van zaken.

Simone Steeghs ondersteunt met alle werkzaamheden op het gebied van vormgeving &
social media. Voor een nadere kennismaking zie ook onze website:



_________________________________________________________________________

Locatie
We zijn sinds september 2018 op zoek naar grond. Wat we aandroegen werd door de

gemeente afgekeurd. In juni dit jaar hebben we een artikel geplaatst in het Kontakt waarin
we gevraagd hebben naar grond voor de bouw van Tiny Houses. Daar zijn een aantal opties
uit naar voren gekomen waarvan we om te beginnen maar liefst twee stukken grond hebben

waar we mee verder kunnen.

Wij hebben nog geen 100% akkoord van de gemeente, maar we gaan ons richten op deze
twee stukken grond om een principeverzoek in te dienen. Beiden liggen in de bebouwde
kom van Leerdam. Een is 8.000m2 groot (ca 30 kavels) en de ander is 2.800m2 (ca 10

kavels).

Daarnaast hebben we nog twee andere kleine locaties voorgelegd aan de gemeente en die
zijn nu in behandeling. Zoals jullie zien zijn we op weg om diverse stukken grond te vinden
zodat we zoveel mogelijk leden aan hun droomplek kunnen helpen. We vertrouwen erop in

de volgende nieuwsbrief hierover meer informatie te kunnen geven.
_________________________________________________________________________

Principeverzoek/enquête
We gaan aan de slag met het principeverzoek en deze willen we in januari 2021 indienen.

Het principeverzoek zal worden aangevuld met onze woonvisie. Om deze verder uit te
werken hebben we graag jullie (de toekomstige bewoners) input nodig. Met deze nieuwsbrief
ontvangen jullie van ons een enquête. Wij vragen jullie deze in te vullen als je je kan vinden

in de woonvisie.
Met de antwoorden op deze vragen hopen wij een goed beeld te krijgen van jullie
woonwensen. Deze informatie zullen we verwerken in het principeverzoek en ons

projectplan aanscherpen.

De gemeente mag 12 weken doen over een goedkeuring van een principeverzoek en dat
mogen ze nog 12 weken verlengen…..Dus keep up the good spirit!

_________________________________________________________________________

Contributie
Je kunt in aanmerking komen voor een bewonersgroep als je bent ingeschreven bij onze

Stichting Tiny Houses Vijfheerenlanden. De eenmalige inschrijfkosten van 25,- die we
hebben ontvangen hebben we gebruikt om de stichtingskosten kunnen betalen,

https://tinyhousesvijfheerenlanden.files.wordpress.com/2020/07/thvhl-op-zoek-naar-locaties-2.jpg


administratiekosten, reis- en vergaderkosten e.d. De komende tijd zullen we door diverse
ontwikkelingen kosten moeten maken zoals o.a. het indienen van het principeverzoek.

Daarom gaan wij vanaf het jaar 2021 van alle geïnteresseerden een jaarlijkse contributie
vragen van 10,-. Deze contributie zal meewegen aan de inschrijving en het in aanmerking
komen voor een plek. Met 160 geïnteresseerden is het van belang dat degenen die graag
een plek willen dit ook te bevestigen. De contributie voor het jaar 2021 kan worden gestort
op het rekeningnummer van de Stichting Tiny Houses Vijfheerenlanden, NL72 RABO 0346

5180 67 onder vermelding van je naam.
__________________________________________________________________

Op zoek naar vrijwilligers!
We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons willen ondersteunen met alle

werkzaamheden. Heb je belangstelling en/of een bepaalde kennis die we goed kunnen
gebruiken? Voel je je als een vis in het water bij gesprekken met de gemeente en heb je
kennis van de regels van ruimtelijke ordening? Meld je aan via de mail en dan zullen we

contact met je opnemen voor een kennismaking. Mocht je ook leuke en waardevolle ideeën
hebben, dan horen we dat graag!

__________________________________________________________________

Tot slot
Om ons heen zien we steeds meer en meer berichtgeving omtrent de opkomst van tiny

huisjes en ecologische woonwijken. Dat betekent hopelijk dat gemeenten hiervoor steeds
meer open staan en de lange weg tussen verzoek en toewijzing van stukken grond korter en

korter wordt en tiny huisjes niet meer als uitzondering worden gezien.

Laten we erop vertrouwen dat 2021 ons jaar wordt!

__________________________________________________________________

https://tinyhousesvijfheerenlanden.com/contact/


www.tinyhousesvijfheerenlanden.com
tinyhousesvijfheerenlanden@gmail.com

Wij je deze e-mails niet meer ontvangen? Schrijf je dan hier uit.

https://www.facebook.com/stichtingTinyHousesVijfheerenlanden
https://www.instagram.com/tinyhousesvhl/
http://www.tinyhousesvijfheerenlanden.com
mailto:tinyhousesvijfheerenlanden@gmail.com
https://tinyhousesvijfheerenlanden.com/uitschrijven/

