Buurtschap Zuid
Ontwerp 1
Ontwerp 2

Ontwerp 3

Buurtschap Zuid: met alle leden
maken we er wat moois van!
Naast de groene speeltuin is er een ruimte, welke bebouwd mag worden. Wij hebben naar alternatieven gezocht voor het standaard huisje en hebben 3
uitgewerkte alternatieven. Ontwerp 1 een hobbit huis, ontwerp 2 een tuinkas en ontwerp 3 fontein met een bankje.
Stel je voor: een plek, waar je je eigen groente kan verbouwen, pompoenen voor Halloween.
Een plek waar je kunt werken op je thuiswerkdag of een plek waar je lekker kan wegdromen bij het geluid van stomend water.
De bebouwing niet bedoeld voor individuele doeleinden, zoals bijvoorbeeld grote verjaardagspartijen. Het gaat er om dat we
elkaar spreken, helpen en ontmoeten! Op deze manier vergroten wij de onderlinge betrokkenheid en zijn de activiteiten leuk voor iedereen! Tenslotte zijn wij
allemaal Buurtschap Zuid!!
Er zijn verschillende opties mogelijk. De vaste kosten waaronder ontwerp, bouwleges en heien worden geschat op €15.000,-. Het eerste ontwerp is er in veel
verschillende soorten en smaken het getoonde model kost rond €40.000.- kosten. En hiermee onder het beschikbaar gestelde bedrag van €70.000,- uitkomen.
Ontwerp 2 valt ruim binnen het budget met €20.000,- en ontwerp 3, kost meer dan €70.000,-. Ons voorstel is om een deel van de beschikbare middelen van het
Buurtschap te gebruiken voor de realisatie.

Buurtschap Zuid
Een 4de alternatief is om te wachten totdat
buurtschap zuid volledige is opgeleverd en
opnieuw te peilen welke wensen er zijn

Locatie buurtkavel
Buurtschap Zuid: met alle leden
maken we er wat moois van!
Voor de bebouwing en de activiteiten gelden de volgende richtlijnen:
❖ Geen geluidsoverlast voor de omliggende woningen en geen extra parkeerdruk
❖ Bouwen vanuit duurzaamheid
❖ Niet bedoeld voor individuele doeleinden, zoals verjaardagspartijen
Voorbeeld activiteiten (aanvullingen zijn altijd welkom!):
❖ Tuinieren, het startpunt voor een wandeling met bewoners
❖ Ladies night, trefpunt voor senioren, padvinderij of een repair-café
❖ Hobby met gelijkgestemden (schilderen, klaverjassen)
De voorbeeld-ontwerpen zijn slechts ter inspiratie en een eerste oriëntatie op de kosten. De details (kleur, locatie en vormgeving) worden in een later stadium
uitgewerkt, na toestemming van Buurtschap Zuid op de ALV van januari 2018

