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Onze bewonersgroep groeit!
Op 27 augustus kwamen we opnieuw bij elkaar,
ditmaal in het Middenhuis van de Aardehuizen in
Olst, onze toekomstige buren. We konden weer
lekker in een grote kring buiten zitten.
De vorige bijeenkomst werd als informatief
ervaren. Enkele van de toen aanwezigen hebben
besloten niet verder te gaan, anderen twijfelen
nog. Ook de 27ste was een nieuw echtpaar
aanwezig om zich te laten informeren. Na afloop
besloten ze meteen deelnemer te worden. In de
komende weken hebben we met nog drie
potentiele bewoners een kennismakingsgesprek.
Het is leuk te zien dat mensen zich spontaan
aanmelden, zonder dat we echt reclame hebben gemaakt.

in een kring bij de Aardehuizenin Olst

We maakten na afloop met een paar mensen een wandeling over het grote braakliggende terrein waar wij
misschien over een half jaar wel gaan bouwen! Onvoorstelbaar eigenlijk.
Op 28 september, onze volgende ledenbijeenkomst, zal onze projectondersteuner, Katja v.d. Valk van
Building Community aanwezig zijn. Zij gaat ons in de komende maanden ondersteunen en adviseren bij de
avontuurlijke fases van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.
We organiseren op 17 oktober opnieuw een informatieochtend voor potentiële bewoners en daar gaan we
ook persberichten voor verspreiden.
Verdere ontwikkelingen van de nieuwe wijk Olstergaard
Op 26 september organiseert de Gemeente Olst/Wijhe een informatiedag over de resterende nog te
verkopen kavels in de Olstergaard. Wij mogen als Grijs en Groen wonen een standje bemannen om
voorlichting te geven
over ons CPO-project.
We verwachten ook
daar nieuwe
medebewoners te
interesseren.
De gemeente
organiseerde op 27
augustus een avond
voor de bewoners die
hebben meegewerkt
aan de totstandkoming van de
Olstergaard. Dit zijn
dus toekomstige
bewoners die al een

kavel verworven hebben. De avond was bedoeld om te inventariseren welke knelpunten en vragen er zijn en
vervolgens gezamenlijk te onderzoeken hoe die zijn op te lossen. Het doel van de avond was ook het maken
van concrete afspraken. Het bleek dat er veel gemeenschappelijke vragen waren, zoals over de
energievoorziening. Een zinvolle avond die zeker een vervolg zal krijgen. Gezamenlijke inkoop, gezamenlijke
keuze voor bouwers en/of architecten kunnen kostenbesparend zijn.
En nu verder oriënteren
De kavels 11 en 12 zijn gereserveerd voor onze bewonersgroep. Kavel 11 is 815 m2 groot en daar mogen 3
appartementen worden gebouwd. Kavel 12 is bijna 1200 m2 en daar kunnen 8 à 9 appartementen komen.
Hoe dat op de kavel kan worden ingedeeld is een heel uitdagende puzzel. Er is een kleine commissie
gevormd vanuit de deelnemersbijeenkomst op 27 augustus om zich hierover te buigen. Er zijn veel websites
bestudeerd, telefoongesprekken gevoerd, informatie verkregen en een afspraak gemaakt. De eerste globale
ideeën hierover zullen 28 september in de deelnemersvergadering worden aangegeven.
De wensen over de grootte van ieders woning zijn daarbij natuurlijk van belang. Zes appartementen van
ieder 120 m2 vragen meer ruimte dan 8 appartementen van 80 m2. We gaan uit onze de projectvisie wat
betreft de gezamenlijke gedeelten. Zowel de eisen van de gemeente als onze eigen opvattingen bepalen ook
veel over de te gebruiken materialen. Over houtbouw hebben we inmiddels al aardig wat gevonden. Het
geheel is, zeker financieel gezien, nog een hele uitdaging. Leuk om er onze tanden in te zetten!

Hier gaan we wonen
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