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Op zoek naar een ap-
partement voor ,het
einde van zijn wooncar-
rière'verdiepte John
Stuurman (6fl uit Oud-
Beiiertand zich in parti-
culier opdrachtgever-
schap.
lnmiddets is vereniging
Wgnen aan de Kreek een
feit zestien geïhteres-
seerde huishoudens heb-
ben zich a[ aangestoten en
er is nog plaats voor vier
nieuwe buren.

A De toekom-
stige bewoners
hebben voor
een lokale ar-
chitect geko-
zen om hun
droom te ver-
wezenlijken
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) Een'leàse-
hond' is öok
mogetijk.
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'Oppasvoor
dehondis
algeregeld'

De wijk Poortwijk in Oud-
Beijertand is at bijna twee
decennia lang een nieuw-
bouwwíjk. 2O jaar geleden
verrezen de eerste wonin_
gen aan de noordkant. Mo_
menteel wordt er vol.op ge-
bouwd aan de zuidkant. ln
dat gebied heeft de ge-
meente Oud-BeijerLand een
brede strook Langs de Oud-
Beijertandsche Kreek gere-
serveerd voor drie apparte-
mentengebouwen votqens
het principe van Cot[eötief
ParticuLier Opdrachtgever-
schap (CPO).

Stuurman en zijn echtge-
note Adri (59) waren geih-
teressèerde toehoorders
tijdens de gemeenteLiike in-
formatieavonden ouei dit
onderwerp. Na twee bijeen-
komsten vond Stuurman
het tijd voor actie en stetde
voor'iets te gaan doen,. ln
oktober 2013 werd de ver-
eniging opgerieht.
Momenteel staat de teLter
op zestien huishor.jdens, of-
tewel 31 personen, die met
etkaar in een vijf verdiepin-
gen tetten.d comptex met
parkeerketder gaan wonen.

ln het comptex komen
maximaal twintig apparte-
menten, variërend in
grootte van g0 tot 48O m2
vanaf 175.000 euro v.o.n.
,,Door samen te ontwikke-
[en, verdien je zo al. 20 pro-
cent op de prijs van een wo-
ning die bovendien levens-
loopbestendig, duurzaam
en energie-arm is," somt
Stuurman op.

Onlangs heeft de groep de
architect voor het complex
gekozen: het pLaatsel.ijke
RoosRos Architecten, Daar
worden nu atle wensen van
de leden geihventariseerd
en uitgewerkt in een ptan.
,,WijwiLLen een gtadde
vtoer, brede deuren en een
douche waar je door ie-
mand kan worden gehoL-
pen ats dat nodig is. Adri
weet door haar werk in de
zorg hae afhanketijk je
ineens kunt worden. Dat
moment witten wr1- voor
zijn," geeft Stuurman aan.
Anderen kiezen voor een
praktijkruimte aan huis oÍ
hebben een kind dat nog
thuis woont. Ook een geza-
mentijke [ogeerkamer is
een optie. Atles kan ats een
ander er geen last van
heeft' is het principe van de
vereniging.
,,Je moet dit met elkaar
wilten doen. Met zestien
huishoudens heb je evenzo-
veel wensen, daar moetje
tegen kunnen. Wij groeien
juist naar elkaar toe. 'lk wiL
wel jouw buurman zi1n,' zei
iemand laatst tegen mij. En
we nemen weer een hond,
ook a[ gaan we geregeld op
vakantie. We passen ge-
woon op etkaars huisdier."


