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BRAINSTORM PRO! ON TOUR
Wat zijn volgens jullie de belangrijkste punten voor een verantwoord woonbeleid

Het meest gekozen

Denktank 1
❤ ❤ Groen in de wijken!
Bouwverplichting op “rotte kiezen”.

❤❤❤❤❤❤
Jongeren goedkoop laten
wonen in kleine
woonvormen voor ouderen
met als tegenprestatie
mantelzorg.
❤❤❤❤❤
Mini woningcoöperatie.

❤ Doorstroming realiseren.
❤ Oudere wijken aansluiten op waterstofnet.
Voorkomen marktvervuiling vanuit de Randstad (Achterhoek
breed).
❤ ❤ Betaalbaar voor jongeren.
Projectontwikkelaars verplichten om betaalbare woningen te
bouwen.

❤❤❤
Oude knarren hofje.
Combinatie 65+ en
ouderen, jongeren en
ouderen.
❤❤❤
Gebieden waar tiny houses
zonder belemmeringen
kunnen komen (energie en
water autarkisch, geen
afvoer biomassa, zie Peel
natuurdorpen ism
voedselbos, natuurinclusief
boeren, hergebruik
materialen, geen
kunststoffen, in echte
waarden rekenen niet in
geld.

Denktank 2
Vereenvoudiging van bouwregels MINDER REGELS.
❤ ❤ Starterswoningen is een must.
Woonloket Info voor burgers.
❤ ❤ ❤ Oude knarren hofje. Een combinatie 65+ en
ouderen, jongeren en ouderen.

Denktank 3
❤ ❤ Het Wesenthorst project conform plan Herman,
gevarieerd aanbod in woningen en prijsklassen.
❤ Betaalbare woningen voor jongeren.
Meer mogelijkheden bij wonen (volkstuin, eigen tuin,
eigen balkon, miniparken).

❤❤

❤ Huurprijzen conform draagkracht.

Starterswoningen is een
must.

❤ ❤ Tiny houses en hofjes wonen.
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Denktank 4
Hoe krijg je als burger direct contact met de overheid.
❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ Jongeren goedkoop laten wonen in kleine woonvormen voor ouderen met
als tegenprestatie mantelzorg.

Denktank 5
Alle woningen nieuw en oud als ecovillage (Onderwijs dat dit de enige manier is de toekomst
tegemoet te zien).
❤ ❤ Brede maatschappelijke discussie over rol projectontwikkelaars, voorrang voor burger-,
particulier initiatief en coöperatief wonen.
Nieuwe woningen natuurinclusief met gezamenlijke voedselbossen.
❤ ❤ ❤ Gebieden waar tiny houses zonder belemmeringen kunnen komen (energie en water
autarkisch, geen afvoer biomassa, zie Peel natuurdorpen ism voedselbos, natuurinclusief
boeren, hergebruik materialen, geen kunststoffen, in echte waarden rekenen niet in geld.

Denktank 6
❤ ❤ Beschikbaar stellen van locaties voor bouwen naar behoeften.
❤ Marktwerking tijdelijk(permanent) loslaten.
❤ ❤ Een goede voorouder zijn.

Denktank 7
Betaalbaarheid (bijv. particuliere initiatieven en doorstroming stimuleren.
❤ ❤ ❤ ❤ ❤ Mini woningcoöperatie.
Geen speculatie met woningen (1e generatie, geen verhuur aan derden).

Denktank 8
❤ Onderzoek naar de echte woonbehoefte, denk ook aan alleenstaanden.
❤ Verschillende typen woningen tiny houses-levensloopestendig-eengezinswoningkangoeroewoning.
❤ ❤ Bouwen zonder dure projectontwikkelaars.
Meer aandacht cq support voor CPO, collectief, particulier opdrachtgeverschap.
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