
Is er ook nagedacht over de 

overlast tijdens de bouw,

En ook over de schoolgaande 

jeugd en hun ouders?

Een nieuw centrum van de Weezenhof!

Wat verwacht u van een centrum?

Maar geen balkon,

 dan geen lente

  geen interactie

   geen sociale controle?

Woontransitie: kunnen 

ouderen doorschuiven van 

een grote woning naar deze 

appartementen? Dan 

kunnen de jongere 

bewoners in de grotere  

woningen terecht.

nos.nl, 8 September 2021

"Het wordt al jaren gezien als 

deel van de oplossing in de 

wooncrisis: senioren die hun 

grote woning inruilen voor een 

kleiner alternatief, zodat er plek 

komt voor jonge gezinnen. Die 

doorstroom komt alleen lastig op 

gang. Volgens economisch 

geograaf Petra de Jong moet er 

meer met de ouderen worden 

gepraat, en niet over."

Lees verder met de QR code

Algemeen

"Huizen voor mensen, niet voor winst!"

Is de slogan van de coalitie van 

(woon)strijdbewegingen, actiegroepen en 

organisaties die samenwerken om het 

woonbeleid radicaal te veranderen.

Zou winstgevendheid de enige leidraad 

moeten zijn voor een nieuw centrum?

Of willen we ook een prettige buurt, met

alle denkbare voorzieningen...

Marktplein Brummen

ANBO, 1 April 2015

"Eén op de drie senioren wacht te lang met 

verhuizen" blijkt uit onderzoek van de ANBO. Eén 

op de vier verhuist niet om financiële redenen en 

een even grote groep vindt geen passende woning in 

eigen woonplaats. Ook het sociale element speelt 

mee: één op de vijf deelnemers wil de eigen buurt 

met sociale contacten niet achterlaten. Het 

advies: "Kijk naar individuele behoeften. Die gaan bij 

senioren vaak niet over de woning zelf, maar over 

vraagstukken als veiligheid en gezelligheid. Senioren 

die verhuizen naar levensbestendige woningen 

maken woningen vrij die voor jongere gezinnen 

geschikt zijn."

Lees verder met de QR code

Met een groot plein kun je ook 

spontane iets organiseren zonder 

parkerende auto's lastig te 

vallen, zoals een flashmob

De Hezelpoort, een vergelijkbare situatie?

Er zijn plannen voor een woontoren en 

parkeergarage in de Hezelstraat. De gemeente 

heeft gesprekken gehouden met de 

bewonersklankbordgroep en vraagt diverse 

ontwikkelaars hoe ze de ruimtelijke kwaliteit 

kunnen behouden. Er worden diverse selectie 

criteria opgesteld en de aanbesteding wordt 

fases uitgevoerd.

Lees verder met de QR-code...

De meeste woningen zijn 

slechts 50m2 groot en er 

staan tien op een rij. Er 

zijn ook iets grotere 

maisonnettes van 60m2

De woningen in de Hippe 

Hoogbouw varieren van 47 

tot 78m2 maar hebben ook 

tenmiste 11m2 balkon erbij. 

En in de Dageraad zijn ze van 

55 tot 74m2 (onder de 

huurtoeslaggrens)

Hhmppfft!

Zijn laatste

recept.. Bak steen!


