Stichtin
S
ng Ou
uderen
n in Reegie Boxtel
B

n bij de Heeilig Hartkkerk in dee Pastoriettuin.
Wonen
Werkgro
oep Woonin
nitiatieven van
v “Stichtin
ng Ouderen in Regie Bo
oxtel” heeftt onlangs vo
oor
belangsstellenden diverse woon
nlocaties beezocht waarr wooninitiatieven tot oontplooiing zouden
z
kunnen komen.
Eén van
n de locatiess waar belangstelling vvoor was kriijgt binnenk
kort een verrvolg. The Placemaker
P
uit Vugh
ht heeft sind
ds kort de pastorie
p
en de tuin van
n de voorma
alige Heilig H
Hartkerk aa
angekocht.
Samen met The Pla
acemaker en
e o.a. Stich
hting Oudere
en in Regie Boxtel worrdt op korte termijn
een pilo
ot gestart. De
D slogan va
an The Placcemaker: “W
Wij maken in
nspirerendee woon- en leef
plekken voor en me
et mensen”” sluit goed aan bij onss gedachtegoed.
De Pasttorie en de Pastorie
P
tuin
n is een praachtige loca
atie in het groen vlakbijj voorzienin
ngen. Hier
zouden afhankelijkk van de wensen 8 - 10
0 wooneenheden in de vrije koopse
sector kunne
en worden
gerealisseerd.
De Pasttorie kan evventueel omgebouwd w
worden tot een
e “Thuishuis”, waar aalleenstaande
senioren
n kunnen wonen
w
in eig
gen woonruiimte inclusief gemeensschappelijkee ruimten. Dat
D kan
zowel in
n een koop als in een huurconstru
h
ctie.
E-mail: info
o@oudereninreg
gie.nl
IBAN NL44
4 RABO 0308 1092 87
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De pracchtige ruime
e Pastorie tu
uin leent zicch voor het bouwen van grondgebbonden won
ningen, in
het bijzo
onder voor senioren. Er
E is de mog
gelijkheid da
at meerdere
e generatiess bij elkaar gaan
wonen, hierdoor on
ntstaat eige
entijds nabu
uurschap wa
aar wederke
erigheid, geelijkwaardigheid en
especteerd.
vrijheid wordt gere

Het woo
oninitiatief kan
k ook uitg
gebreid worrden met ee
en gemeensschappelijkee voorzienin
ng en het
creëren van zorg.
Alle toekomstige be
ewoners he
ebben maxim
male invloed
d op het ontwerp en opp de woono
omgeving
ebouwd en verbouwd
v
gaat
g
worden
n.
waar ge

Plan van aanpak:
1
2
3
4
5
6

Conceptfasse
Initiatieffasse
Ontwerpfasse
Voorbereidingsfase
Bouwfase
Woonfase
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Werving bewoners
b
Ontwikkeling samen met
m bewonerrs
Voorlopig
g ontwerp con
nform woonw
wensen
Definitief ontwerp, afrronding woonnwensen
Bouw en afwerking wo
oonwensen
Woongen
not en gemak
k
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Wie zoekken wij ?
Stichting
g Ouderen in Regie zoe
ekt mensen
n die geïnteresseerd zijn om op deeze locatie te
t willen
wonen, om samen de regie te
e nemen om
m dit projectt/pilot te rea
aliseren.

Bent u ggeïnteressee
eerd, reageeer dan vóórr 15 decemb
ber 2016 en
n beantwoord
rd deze ema
ail met het
invullenn van uw geegevens op de
d bijgaandde pagina en geef aan waar uw int
nteresse naa
ar uitgaat.

Nadere informatie kunt u inwinnen via eeen van onde
erstaande te
elefoonnum
mmers.
Stichting
g Ouderen in Regie Boxteel, Werkgroepp Wooninitia
atieven
06-3427
72966 / 06 – 53338900
0 / 06 – 538
851409
Informa
atie over Stichting Oude
eren in Reg
gie vindt u op
o www.ou
udereninreggie.nl

Met vrien
ndelijke groe
et,
Ad van d
den Brand
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