
Hoi allemaal!

Het is weer tijd voor een update.
Het is buiten koud geweest, maar dat weerhoudt ons er zeker niet van om verder te gaan

met het realiseren van Tiny Houses in de gemeente Vijfheerenlanden.
Bij deze een nieuwsbrief om jullie op de hoogte te houden betreffende de nieuwste

ontwikkelingen.

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

-kerngroep Stichting Tiny Houses Vijfheerenlanden-
_________________________________________________________________________

Resultaten enquête
Tientallen geïnteresseerden hebben de enquête ingevuld. Dank daarvoor! De resultaten

hebben ons een goed beeld gegeven van de wensen van de groep. Deze hebben we
verwerkt in de projectvisie om een zo volledig mogelijk verzoek in te dienen bij de gemeente

die aansluit bij de wensen van de eventuele bewoners.
Voor de resultaten

_________________________________________________________________________

Update projecten
Project 1

Het principeverzoek inclusief projectvisie is op 31 januari 2021 ingediend voor ons eerste
project. Hiervan hebben we ook een ontvangstbevestiging gekregen.

Op 11 februari 2021 hebben wij een brief ontvangen van de gemeente met daarin de
mededeling dat ze ons plan in behandeling nemen! Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee, en is

het in spanning afwachten op een volgende reactie van de gemeente.
Wij houden jullie sowieso op de hoogte!

https://tinyhousesvijfheerenlanden.com/antwoorden-enquete/


Na wat nieuwe ontwikkelingen en communicatie met de waterschappen is duidelijk
geworden dat ons originele plan voor Project l moet worden bijgesteld. Dat betekent dat 29
Tiny Houses helaas niet haalbaar zullen zijn. Wij hopen uiteindelijk tussen de 20 en 26 Tiny

Houses te kunnen realiseren.

Project 2
Inmiddels zijn we ook bezig met een tweede project. Dit project is kleiner, met ruimte voor
maximaal 10 Tiny Houses. Het perceel is in privé eigendom en de eigenaar wil in eerste

instantie de grond verhuren. Het streven is om binnenkort de woonvisie af te ronden en na
goedkeuring van de eigenaar van het perceel, ook dit principeverzoek in te dienen.

Mogelijk project 3
Op 17 februari 2021 staat er een afspraak gepland met een woningbouwcorporatie voor een
eventuele samenwerking. Zodra we hierover meer informatie hebben zullen wij jullie op de

hoogte stellen.

_________________________________________________________________________

Contributie
Een groot aantal van onze leden hebben inmiddels hun jaarlijkse contributie gestort.

Bedankt daarvoor!

Wij verzoeken de leden die nog niet hebben betaald om de jaarlijkse contributie nog te
voldoen. Het bedrag van €10 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 eigen naam.

Graag verzoeken wij jullie de contributie betaling uiterlijk 1 maart 2021 te voldoen. Met het
betalen van de contributie bevestig je je belangstelling voor een plek voor je Tiny House en
sta je op de ledenlijst. Indien je niet betaald dan volgt een automatische uitschrijving uit de

lijst.
__________________________________________________________________

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 (Ruimtelijke Verordening
of communicatie met de gemeente) die we goed kunnen gebruiken? 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

https://tinyhousesvijfheerenlanden.com/contact/


Zoals jullie kunnen lezen zijn we actief op allerlei vlakken om in 2021 hopelijk meerdere
projecten te kunnen realiseren. Wij houden onze vingers gekruist!

__________________________________________________________________

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/

