
Hoi allemaal!

Graag willen we jullie een update sturen. Zoals jullie weten liggen er twee principeverzoeken
bij de gemeente om te beoordelen of we tiny houses neer kunnen gaan zetten. De

gemeente is zich aan het verdiepen in alle ambtelijke zaken rondom het bouwen van Tiny
Houses. We oefenen in geduld.Gelukkig zijn er nog andere zaken waar we ons mee

bezighouden en daar willen we jullie graag van op de hoogte brengen.
Wij hebben nog steeds het volste vertrouwen dat we met een flinke dosis geduld onze Grote

Tiny Droom zullen bereiken. Wij wensen jullie allen een fijne en veilige zomerperiode.

Veel tiny groeten,

Hannan, Janneke, Remy, Simone, Lity, Marc en Guus
-kerngroep Stichting Tiny Houses Vijfheerenlanden-

_________________________________________________________________________

Update projecten
Projecten 1 & 2

In ons laatste contact met de gemeente eind juni hebben we te horen gekregen dat de
gemeente intern enkele keren om tafel heeft gezeten om een toetsingskader vorm te geven
waarmee ze meer helderheid willen krijgen over het mogelijk maken van Tiny Houses. Eind
week 28 zouden we hierover worden geïnformeerd. Dat is helaas nog niet gebeurd dus we

zijn nog in afwachting. Ook de eigenaren van perceel 2 zijn in afwachting van het bericht van
de gemeente en willen nog steeds graag met ons verder.

Project 3
In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld over het plan om met een woningbouwcorporatie

een of twee percelen te gaan delen. Een wordt on grid en de ander off grid. We hebben
inmiddels deze percelen ook voorgelegd aan de gemeente en indien we daarop een akkoord

krijgen zullen we zsm een principeverzoek indienen.

Overige projecten
We zitten niet stil! In de afgelopen weken hebben we o.a. gesproken met een landeigenaar
in Lexmond die overweegt een deel van zijn perceel beschikbaar te stellen voor een tiental
huisjes. Ook dit perceel gaan we voorleggen aan de gemeente. Daarnaast hebben we een

perceel op het oog in de bebouwde kom dat voor off-grid wonen beschikbaar(of geschikt) is.



Zoals jullie kunnen lezen zijn we volop bezig met een aantal projecten en we vertrouwen
erop dat we op korte termijn hier meer open in kunnen zijn wat betekent dat we toestemming

hebben van de gemeente om deze percelen te bebouwen. Kortom we houden positieve
aandacht. En daar zijn we blij mee!

_________________________________________________________________________

Off-grid of On-grid wonen?
Een van de vele vragen waar een aspirant tiny huis bewoner mee te maken krijgt is of hij/zij
off- of on-grid wil wonen.

Off-grid wonen betekent dat je tiny huis niet aangesloten is op het elektriciteitsnetwerk, het
gasnetwerk, de watervoorziening en het riool. Sommigen maken ook een keuze om deels
off-grid te wonen, dat wil zeggen, een tussenoplossing die in verschillende variaties mogelijk
is. Off gridbewoners zijn meer buitenmensen. Ze lopen of fietsen liever dan dat ze de auto
pakken. Ze lezen liever een boek of staren voor zich uit bij de houtkachel, willen buiten zitten
en naar de vogels luisteren dan veel op hun laptop, telefoon of tv kijken. Het hoort bij een
manier van leven waar je de tijd neemt voor wat je doet en rust in je hoofd en je leven
creëert.

Voordelen van off-grid zijn o.a.:

● Je Tiny huis kan overal staan omdat je onafhankelijk bent van voorzieningen
● Geen kosten aan nutsvoorzieningen (lagere maandlasten)
● Groter bewustzijn over de herkomst van je energie en hoeveel je gebruikt. Hierdoor

wordt je veel zuiniger in je verbruik wat weer resulteert in een kleinere voetafdruk.
● Off grid bewoners zijn creatief in het bedenken van oplossingen van gebrek aan

water of elektriciteit
● Er is meer aandacht voor goede isolatie van je woning.

Nadelen van off-grid wonen kunnen o.a. zijn:

● Met weinig zon is het nodig om spaarzaam met je elektriciteit om te gaan. Het kan
zijn dat je tijdelijk geen elektriciteit hebt. Woongemeenschappen off grid kunnen
gezamenlijk een aggregator of accu’s aanschaffen

● Bij lange droogte is het nodig om spaarzaam met je water om te gaan. Vaak hebben
off grid bewoners een voedselbos omdat een voedselbos op den duur weinig
onderhoud en water nodig heeft. In periode van grote droogte, bv 2 a 3 maanden
geen regen, kan het zijn dat je zonder water komt te zitten. Drinkwater is natuurlijk
altijd in de winkels verkrijgbaar. Soms kunnen anderen helpen, al of niet tegen
betaling.

● Niet iedere gemeente geeft toestemming voor off grid wonen. In de wandelgangen
heeft de gemeente Vijfheerenlanden ons daar wel groen licht voor gegeven.

● Het klimaat verandert. We weten nog niet welke kant op. Dit heeft natuurlijk gevolgen
voor je energie- en watervoorzieningen.

● Off grid systemen zijn bij aanschaf prijzig maar hebben wel een lange levensduur.



Er zijn veel ontwikkelingen voor innovaties van energievoorzieningen en wateropslag.
Kortom,inspiratie voor de grijze cellen.

We hebben rond de 160 leden die belangstelling hebben in een tiny huis. Hierin hebben we
geen splitsing gemaakt in wie off- of on-grid zou willen wonen. Nu lijkt het erop dat we een

perceel kunnen krijgen waar off-grid wonen mogelijk is.

We hebben twee vragen:
1. Zijn er mensen die off-grid willen wonen en kunnen deze leden zich per mail

aanmelden? Wellicht dat we met genoeg aanmeldingen alvast met deze groep
kunnen doorgaan en er op zeer korte termijn mogelijkheden bestaan voor een

perceel.
Voor aanmelding:

2. Ben je zelf helemaal thuis in de nieuwste ontwikkelingen rondom energie
voorzieningen en opslag en/of wateropslag? Dan willen wij graag in contact

komen met jou. Dat kan via onze website of via:
tinyhousesvijfheerenlanden@gmail.com

Link naar onze website:

__________________________________________________________________

Tot slot

We zijn nog steeds op zoek naar mensen die op vrijwillige basis tijd en kennis willen
investeren in onze stichting. Mochten wij op korte termijn akkoord krijgen van de gemeente,

dan begint het echte werk pas en hebben we diverse projecten die tegelijkertijd kunnen
starten. Heb je belangstelling? Geef je op!

__________________________________________________________________

www.tinyhousesvijfheerenlanden.com
tinyhousesvijfheerenlanden@gmail.com

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

https://tinyhousesvijfheerenlanden.com/aanmelding-off-grid-groep/
mailto:tinyhousesvijfheerenlanden@gmail.com
https://tinyhousesvijfheerenlanden.com/
https://www.facebook.com/stichtingTinyHousesVijfheerenlanden
https://www.instagram.com/tinyhousesvhl/
http://www.tinyhousesvijfheerenlanden.com
mailto:tinyhousesvijfheerenlanden@gmail.com
https://tinyhousesvijfheerenlanden.com/uitschrijven/

