
Naast de groene speeltuin is er een ruimte, in de vorm van een huisje, om elkaar te ontmoeten. Stel je voor: een plek, waar je op de
veranda of aan picknicktafels kunt zitten, terwijl onze kinderen heerlijk buiten spelen. Een plek waar je kunt werken op je
thuiswerkdag. Een plek waar kinderen zich kunnen verzamelen op 11 november, nadat ze eerst samen een lampion hebben
geknutseld. Een plek om op kerstavond je buren te ontmoeten, rondom de vuurkorf met een glas glühwein erbij. Maar ook een plek
waar we op een groot scherm Max Verstappen, Sven Kramer of het Nederlands Elftal zien winnen!

Het huisje is niet bedoeld voor individuele doeleinden, zoals bijvoorbeeld grote verjaardagspartijen. Het gaat erom dat we
elkaar spreken, helpen en ontmoeten! Het aanbod zal aantrekkelijk zijn voor alle leeftijden. 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 zal onder het beschikbaar gestelde bedrag van €70.000,- uitkomen. Het tweede ontwerp, inclusief veranda, kost meer
dan €70.000,-. Ons voorstel is om een deel van de beschikbare middelen van het Buurtschap te gebruiken voor de realisatie.
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Buurtschap Zuid: met alle leden

maken we er wat moois van!
Locatie buurtkavel
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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!):
- Ladies night, trefpunt voor senioren, padvinderij of een repair-café
- Cursus baby massage of seizoensgebonden workshops zoals kerstkransen maken
- Wandelen met bewoners of juist het startpunt voor een les bootcamp
- Hobby met gelijkgestemden (schilderen, klaverjassen)

De voorbeeld-ontwerpen voor ‘het huisje’ 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.
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