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Inleiding
Wij geloven in een samenleving waarin iedereen zich thuis lekker in z’n vel voelt. Een
samenleving waarin iedereen kan wonen in het huis dat hem of haar het beste past.
De huidige bouwcultuur met z’n sterk aanbodgerichte dominantie van ontwikkelaars,
beleggers en corporaties schiet daarin steeds meer tekort. Groepen burgers, die
samen de regie nemen om zélf hun eigen woonwensen te realiseren, verdienen
daarom naast deze traditionele partijen een volwaardige (en dus grotere) plek op
de woningmarkt.

O

m verschillende redenen is er een
groot en groeiend tekort aan huizen.
Daardoor stijgen de prijzen hard
en dreigt wonen voor veel mensen
onbetaalbaar te worden. Natuurlijk moeten er
flink meer huizen bijgebouwd worden. Toch
is het tegelijk een illusie om te denken dat
enkel met meer bouwen de problemen op de
woningmarkt kunnen worden opgelost. Met
‘aantallen najagen’ alleen redden we het niet.
Daar is echt meer voor nodig. Minstens zo
belangrijk - zo niet belangrijker - is de vraag of
de woningen die we bijbouwen wel kwalitatief
voldoen en of zij ook de kracht van de
doorstroming optimaal benutten.
De bouwcultuur in Nederland is - anders dan
in veel andere landen - nog steeds sterk
aanbodgericht. Het zijn in hoofdzaak
gemeenten, corporaties en marktpartijen die
samen de dienst uitmaken. Daarmee bepalen
zij in circa 90% van de gevallen hoe de
burger gehuisvest wordt, die zelf weinig
inbreng heeft. Voor veel mensen voldoet dit
‘confectie’ aanbod prima. Maar acceptatie van
de standaardwoning geldt nadrukkelijk niet
voor iedereen. Ongeveer 30% wil - zo blijkt uit
onderzoek - helemaal geen standaardwoning,
maar wil in eigen regie een huis op maat.
Een huis dat voldoet aan de eigen specifieke

wensen en waarbij men zelf de grootte van
het huis en de kavel kan bepalen.
Ofwel, een substantieel deel van de
consumenten wil niet ‘gehuisvest worden’
maar ‘zichzelf huisvesten’. Tegelijk kiest een
deel van deze mensen er (steeds vaker) voor
om de krachten te bundelen en zo samen
vorm te geven aan hun woonwensen. Met een
mooi woord heet dit ook wel Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
Ook in menige gemeentelijke woonvisie staat
CPO opgenomen, omdat zowel Gemeenteraad
als College van B&W waarde hechten aan
burgerparticipatie en doelmatige woningbouw.
Juist CPO combineert beide gemeentelijke
wensen prachtig. De benodigde hoeveelheid
tijd, energie en middelen die een gemeente
steekt in CPO-projecten -net zoals overigens
bij projecten van een ontwikkelaar of
woningcorporatie- betaalt zich al snel extra
uit in gemeenschapszin, tevreden burgers
en een succesvolle planontwikkeling, met
als ‘kers op de taart’ een woningbouwproject
waar de bewoners trots op zijn. Belangrijk
hierbij is wel dat CPO-deelnemers zich laten
begeleiden door een professioneel bureau,
zodat daarmee ook de gemeente grotendeels
ontzorgd wordt.
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Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Waarom is ‘samen je huis
bouwen’ zo populair?

D

e woonwensen van burgers veranderen sterk en differentiëren steeds meer. Steeds minder mensen
willen daarom genoegen nemen met de standaardwoning van de ontwikkelaar of de belegger. Dat
is niet alleen jammer voor deze mensen zelf, maar is daarnaast zeker ook frustrerend voor vooral
starters, die als gevolg van de stagnerende doorstroming steeds meer klem raken op de
woningmarkt. Gelukkig gaat een groeiend aantal burgers daarom graag zelf actief op zoek naar woningen die
wél volledig aan hun individuele eisen voldoen. Tegelijk zitten veel van deze mensen weer niet te wachten op
de rompslomp die het ‘in je eentje’ bouwen met zich meebrengt. En zo komen zij uit bij CPO.
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Kiezen voor CPO
als consument:
Fantastische kans om je eigen woning ‘op maat’ te realiseren
Het mooie van een CPO-participatie is dat je als burger een woning kan maken
die helemaal voldoet aan je eigen specifieke woonwens. Je bouwt samen met
toekomstige buren en bent zelf de baas over de eigen woning die gebouwd
wordt. Wil je zelf de grootte van je huis en kavel kiezen? Een (ecologisch)
ontwerp dat gebaseerd wordt op de eigen voorkeuren? CPO maakt het in
beginsel allemaal mogelijk. In wezen ben je opdrachtgever, ontwerper en
toekomstige bewoner in één.

Door eigen inzet beneden marktwaarde bouwen
Omdat je zelf bouwt, betaal je de kostprijs en niet de marktprijs. Zo houd je
dus mooi geld over voor leuke extra’s in het huis, voor een hogere kwaliteit van
de materialen en kun je tegelijkertijd je eigen individuele keuzes betaalbaar
houden.

Geen betere manier om je toekomstige buren te leren kennen
Voordat het huis klaar is, is er vaak al een buurtgevoel ontstaan. Je leert
immers gedurende het proces meteen je toekomstige buren goed kennen.
Doordat je zo intensief met elkaar optrekt ontstaat er meteen een band met
elkaar. Zo maak je er met z’n allen een fijne wijk van.

Meer invloed op invulling van je eigen wijk
Je hebt als consument met CPO niet alleen invloed op je eigen huis, maar ook
over de invulling van je wijk. Komt er een grasveldje met speelruimte? Hoe zit
het met parkeren? Groen in de wijk? Allemaal zaken waar de samen-bouwer
invloed op heeft.

Profiteren van (schaal)voordelen
Omdat je elkaar al zo goed kent en gezamenlijk optrekt, kan de samenbouwer ook nog eens profiteren van allerhande (schaal)voordelen. Denk
bijvoorbeeld aan een gezamenlijke aankoop van keukens en badkamers, waar
groepskortingen bedongen kunnen worden.
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Aandachtspunten bij
CPO voor consumenten

A

llereerst is enig eigen geld een must,
want aan het begin van een CPOproject kom je als samenbouwer nog niet in aanmerking
voor een hypotheek. Dat is pas in een later
stadium. Om toch al in de eerste planfase de
bouwtekeningen te kunnen laten maken en de
leges te betalen voor de omgevingsvergunning
is eigen geld nodig. Vooral voor starters met
weinig eigen geld kan dat een drempel zijn.
Daarom dat sommige gemeenten (en zo ook
de provincie Gelderland) dit ondervangen met
een subsidie en/of renteloze lening.
Daarnaast is samenwerking natuurlijk
hartstikke leuk als alles goed gaat. Maar
zoveel mensen betekent ook zoveel meningen
en persoonlijkheden. En niet iedereen denkt
overal hetzelfde over. Dat kan wel eens voor
irritaties of misverstanden zorgen. Het is dan
wel zo slim - en veel gemeenten stellen dit
terecht als eis - om een professional (een
onafhankelijke CPO-begeleider) in te
schakelen om de vele vergaderingen in goede
banen te leiden. Deze neemt daarnaast het
vele papier- en regelwerk uit handen en kent
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zo ook de weg binnen complexe instanties.
Dan wordt CPO toch nog een feestje.
Tenslotte moet de samen-bouwer kunnen
beschikken over een hoge dosis tijd en
geduld. Een CPO-project kan gemakkelijk een
aantal jaren duren voordat het klaar is. Eerst
moet - net als overigens bij elke professionele
ontwikkelaar het geval is - veel onderzoek
verricht worden om de haalbaarheid van
een plan te toetsen. Daarnaast moet er als
samen-bouwer veel afgestemd worden en
hiervoor moet men vaak samenkomen met
toekomstige buren. Het proces is dus best
intensief. Als samen-bouwer ben je immers
initiatiefnemer, ontwikkelaar en toekomstige
bewoner ineen. Wie een woning koopt van
een professionele ontwikkelaar beseft vaak
niet hoeveel tijd, energie en geld deze al
eerder in zijn project heeft gestopt. Maar al
die moeite, energie en dus geld versleutelt de
ontwikkelaar natuurlijk wel in de verkoopprijs
van zijn aanbod en die spaar je als samenbouwer mooi uit. Maar het allerbelangrijkste
voor iedere samen-bouwer is natuurlijk wel:
het trotse gevoel dat je het helemaal zelf en
met de groep hebt gedaan.
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Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Tienpuntenplan voor
gemeenten
Het bouwen van woningen door bewoners zelf is al oud. Ook nu zou eigenlijk een derde
hun eigen woning willen bouwen. Maar in de praktijk wordt slechts zo’n 10% van alle
woningbouw gerealiseerd door de bewoners zelf. Hoog tijd dus voor nieuwe stappen naar
een bouwcultuur waarin CPO een volwaardige plek krijgt naast de
reguliere bouw van marktpartijen en corporaties.
1. Neem CPO op in gemeentelijke
woonvisie en ga morgen aan de slag.

Maak als gemeente een woonvisie waarin bewust
ruimte is voor CPO en ga direct met deze visie aan
de slag. Dwing CPO nooit af, maar biedt als
gemeente de burgers wél de mogelijkheid daartoe.
Doe dit vanuit het besef dat CPO fantastische
voordelen biedt:
•
•
•
•

•
•
•

•

Tevreden burgers
Optimale afstemming van vraag en aanbod op
de woningmarkt
Voor veel mensen is CPO de enige manier om ‘in
beweging’ te komen
CPO ‘lokt’ bepaalde groepen gemakkelijker naar
een wijk of houdt ze juist vast in de eigen wijk/
gemeente
Bevordert de doorstroming in eigen gemeente
Helpt starters gemakkelijker aan een betaalbaar
huis
Biedt senioren de mogelijkheid om langer
zelfstandig thuis te blijven wonen in een huis ‘op
maat’
Draagt bij aan sociale cohesie en faciliteert
desgewenst ook functiemenging.

2. CPO is er in beginsel voor diverse
groepen.

Mensen die over het algemeen geïnteresseerd zijn in
CPO zijn starters, doorstromers, senioren,
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zorggroepen en mensen met ideële wensen. Het is
wel zo dat een gemeente een bepaalde doelgroep in
gedachten kan hebben, waar ze zich op wil richten.
Denk bijvoorbeeld aan een (kleine) gemeente die
ziet dat jongeren bij gebrek aan betaalbare huizen
wegtrekken, waardoor voorzieningen als scholen
en winkels in gevaar komen. Zo’n gemeente kan
dan met CPO de eigen jeugd de gelegenheid geven
om toch betaalbaar in de eigen gemeente te blijven
wonen, waardoor (verdere) uitstroom voorkomen
wordt en de sociale cohesie wordt veiliggesteld. Of
zo’n gemeente richt zich liever op senioren, teneinde
hen - juist door CPO aan te bieden - te ‘verleiden’ hun
woningen vrij te maken voor starters.

3. Durf bij CPO los te laten... maar stel op
hoofdlijnen wél duidelijke kaders.

Wie z’n eigen huis wil bouwen, wil vaak z’n ziel erin
leggen. Om te zorgen dat het hele proces soepel
verloopt, doet een gemeente er goed aan vooraf
goed na te denken over visie, beleid en spelregels.
Zoals bijvoorbeeld: Waarom CPO? Voor wie?
Senioren, starters of zorg? Of toch liever juist
doelgroepen met een thema? En hoe gaan we de
kandidaten selecteren? Via loting, wachtlijsten of
toch liever op volgorde van aanmelding? En welk
perceel hebben we in de aanbieding en wat is de
speelruimte van de kandidaten etc. Belangrijk is
verder: wees duidelijk en communiceer helder. Bij
CPO draait het om het managen van verwachtingen.

4. Stel professioneelbouwgeleidingsbureau
bij CPO verplicht.
Zo’n bureau is nodig voor het slagen van een project
en verdient zichzelf terug. De kans is groot dat er in
elk collectief mensen zitten met voor het project
belangrijke kwaliteiten. Taken kunnen dan prima
binnen het initiatief verdeeld worden. Graag zelfs.
Maar zonder goede externe deskundigheid of
begeleiding is het bijna onmogelijk om een CPO tot
een succes te brengen. Dit is noodzakelijk om het
proces (onafhankelijk) te coördineren en tot juiste
en tijdige besluiten te komen.

5. Reserveer tijdig voor CPO geschikte
(invul)locaties en andere bestemmingen.

CPO-groepen ontstaan meestal ‘vanzelf’ uit
netwerken, gedeelde interesses en verwachtingen
over de woonsituatie. Vroeg of laat klopt zo’n groep
aan bij een gemeente op zoek naar concrete
mogelijkheden. Daarbij is het wel zo fijn dat een
gemeente alvast tijdig over geschikte CPO-locaties
nadenkt en of deze alvast reserveert. Dit kunnen
best ook restgebieden of invullocaties zijn. En sluit
ook de mogelijkheid niet uit om het CPO-initiatief
een bestaand pand aan te bieden en dit te
transformeren tot woonbestemming.

6. Eis bij uitgifte grote bouwlocatie aan
marktpartij, dat deel wordt door geleverd
aan CPO.

Niet zelden klopt een CPO-initiatief aan bij een
gemeente die (nog) geen concrete mogelijkheid
heeft. Zo’n gemeente moet dan ad-hoc op zoek
naar een locatie. Dat is voor geen van de partijen
prettig. Dat kan ook anders. Verbind als gemeente
bij de uitgifte van een grotere bouwlocatie aan een
marktpartij of een corporatie daarom de voorwaarde
dat zij een deel van hun grond doorleveren aan een
groep particulieren die samen een CPO-initiatief
willen (gaan) vormen.

7. Kom starters financieel tegemoet door
aanbieden van (renteloze) lening.
In de huidige woningcrisis zijn het vooral starters
die klem raken. Als gemeente kun je op twee
manieren starters en andere lagere inkomens
helpen. Allereerst door de bouw van betaalbare
starterswoningen mogelijk te maken, bijvoorbeeld
via CPO. Juist vanwege de eigen inzet van het

samen bouwen biedt dit immers in beginsel een
scherpe kostprijs. Mocht dit toch onvoldoende zijn,
dan kan het aanbieden van een (renteloze) lening
- eventueel aangevuld met een starterssubsidie
- net hét extra zetje geven. Ook kan zo’n initiatief
ondersteund worden met een lagere grondprijs.

8. Biedt senioren de mogelijkheid van CPO
en help zo indirect ook starters.

“Er moeten flink meer stappen worden genomen
om de zorg voor thuiswonende ouderen op peil te
houden”. Deze oproep klinkt steeds luider. Maar
goed oud worden begint niet bij zorg maar bij
goed wonen. Van ouderen wordt gedacht dat zij
niet graag verhuizen. Maar onderzoek toont aan
dat ouderen verrassend vaak deze stap wél willen
zetten. Want het biedt hun de mogelijkheid van
een woning ‘op maat’ waarin zij tot op hoge leeftijd
prettig
zelfstandig thuis kunnen wonen. Door deze senioren
en andere potentiële doorstromers de mogelijkheid
te bieden hun eigen huis te bouwen komt er tevens
ruimte vrij voor starters.

9. Verlang bij CPO dat een goede
achtervang geregeld is.

Helaas komt het soms voor dat één of meer
deelnemers in een CPO-traject zich tussentijds moet
terugtrekken, waardoor de hele groep daardoor bij
de start van de bouw met een deel onverkochte
huizen wordt geconfronteerd. Zoiets is natuurlijk
vervelend. Verlang daarom bij CPO dat er een goede
achtervangpartij is geregeld. Dit kan bijvoorbeeld
een woningcorporatie, belegger of woningbouwer
zijn, die (tijdelijk) deelneemt en het risico van de
onverkochte woningen op zich neemt.

10. Zorg voor een duidelijk CPO loket waar
burgers kunnen aankloppen.
Een gemeente lijkt het logische en eerste
aanspreekpunt om kennis en informatie te vergaren
over CPO. Toch is er bij veel gemeenten nog
altijd geen vermelding van CPO te vinden op hun
website, noch is er een duidelijk aanspreekpunt
om CPO-projecten mogelijk te maken. Zorg dus
dat dit goed geregeld is en al gauw zal blijken dat
zich enthousiaste burgers melden. De Stichting
SAMENBOUWEN.IN kan gemeenten hierbij
faciliteren en ontzorgen.
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Is er nog een rol voor
Rijksoverheid en
provincies?
Rijksoverheid

Wat kan het rijk doen om CPO te stimuleren?
De eerlijkheid gebiedt: die rol is beperkt. Door
de decentralisatie van de volkshuisvesting in de
afgelopen decennia is de bal in hoofdzaak bij
gemeenten en provincies komen te liggen. Toch kan
het rijk wel degelijk een stimulerende en faciliterende
rol vervullen, via o.a. goede voorlichting en financiële
bijdragen.
De grote nationale opgave is thans om versneld
en vooral goede bouwlocaties tot ontwikkeling
te brengen. Zowel in de stad, in het centrum, als
daarbuiten. Voor zowel grote als kleine bouwlocaties
en bestemd voor professionele spelers en niet te
vergeten voor burgers die samen met CPO aan de
slag willen. Dat lukt echter alleen - zo zeggen steeds
meer deskundigen - bij substantieel meer geld van
het rijk, teneinde het wonen in Nederland betaalbaar
te houden. Want gebrek aan financiën is momenteel
het grootste probleem, zo erkent inmiddels ook de
rijksoverheid zelf. “Het is daarom een goede zaak dat
het Kabinet Rutte IV het oplossen van de problemen
op de woningmarkt als een van de hoofdtaken van
zijn nieuw beleid beschouwt. Terecht besteedt het
Kabinet in de regeringsverklaring aandacht aan
CPO, door te stellen dat er ook ruimte moet zijn voor
“coöperatieve woningprojecten die door bewoners
zelf worden ontwikkeld”. Tegen deze achtergrond
is het echter wel teleurstellend dat de regering aan
deze uitgangspunten thans onvoldoende financiële
consequenties lijkt te verbinden. Hopelijk verandert
dat nog. Vooralsnog ligt het accent bij het Kabinet
vooral op de ontwikkeling van de 14 grootschalige
verstedelijkinsgebieden, waar het vorig Kabinet
al eveneens voor koos. Zo krijgen zij en hun
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omgeving in het regeerakkoord 7,5 miljard euro voor
ontsluiting”.
De (financiële) aandacht van het rijk gaat nu wel
heel erg uit naar de grote bouwlocaties. Maar met
alleen aantallen najagen op de grote locaties lossen
we de problemen op de woningmarkt echt niet meer
op. Minstens zo belangrijk is het bouwen van de
juiste woningen in de juiste wijken die aansluiten
bij de behoeften van mensen en waarbij geldt:
‘Thuis is meer dan een huis’. Zeker binnenstedelijke
bouwlocaties (ook de kleinere) zijn vaak complex
en dus duur om te transformeren tot plezierige
woonbestemmingen.
Kortom, willen we naar een rijksbeleid toe dat de
burger écht op nummer 1 zet, dan is ook meer focus
en budget voor CPO nodig. Alleen zo benutten we
optimaal de voordelen uit oogpunt van doorstroming,
sociale cohesie, functiemenging én tevreden
burgers. Daarom ons pleidooi: zorg voor een
Nationaal Bouwfonds waarmee gemeenten in staat
worden gesteld om versneld goede bouwlocaties
tot ontwikkeling te brengen en waarbij goed en
betaalbaar wonen i.c.m. een fijn leefklimaat centraal
staan.
Hoe groot moet dit Nationaal Bouwfonds zijn? Dat is
lastig te zeggen. Diverse inventarisaties van allerlei
deskundigen lopen op tot ongekende bedragen,
oplopend tot wel 30 miljard euro of meer! Nog los
van de omvang van het fonds is ons pleidooi aan de
rijksoverheid: richt de miljarden niet alleen op het
(relatief kleine) aantal grote locaties maar label het
nadrukkelijk evenzeer aan specifieke doelgroepen
van beleid en CPO-initiatieven.

Provincies

Ook provincies kunnen een stimulerende en
faciliterende rol vervullen. Zo verstrekt de provincie
Gelderland bijvoorbeeld voor CPO-initiatieven de
mogelijkheid van een projectsubsidie en renteloze
leningen. Zo kent Gelderland in de haalbaarheidsfase
van een CPO-initiatief een subsidie toe van in totaal

€ 15.000 a € 17.500 voor procesbegeleiding en
het opstellen van het projectplan. Daarnaast biedt
Gelderland de individuele deelnemer de mogelijkheid
van een renteloze lening van maximaal € 7.500 á €
10.000 per woning. Andere provincies kunnen een
voorbeeld nemen aan Gelderland.

Onze oproep aan de
Rijksoverheid
Wij roepen het kabinet op om van het door ons voorgestane nationaal bouwfonds tenminste 50 á 100 miljoen
euro exclusief te labelen voor CPO in de vorm van een revolving fund. Toewijzing van steun uit dit revolving
fund vindt dan plaats door een nader in te stellen landelijk portaal op basis van vooraf opgestelde duidelijke
voorwaarden en criteria. Voorbeelden van deze criteria kunnen zijn: het moet om CPO-projecten gaan, er
moet een professionele procesbegeleider ingeschakeld zijn, er moet een gedegen achtervang geregeld zijn,
etc, etc. Zodra aan die criteria voldaan wordt, kan een substantieel deel van de ontwikkelkosten, bijvoorbeeld
50% of 75%, vanuit het revolving fund voorgefinancierd worden. Dit heeft als groot voordeel dat gemeenten
zo eerder inzicht en zekerheid krijgen omtrent de haalbaarheid van CPO-initiatieven, waardoor meewerken
aan CPO-projecten voor gemeenten ook aantrekkelijker wordt. Ook gemeenten die zelf CPO-projecten willen
opstarten zouden gebruik moeten kunnen maken van het revolving fund. Op deze manier komt er landelijk
tevens meer zicht op de aantallen CPO-woningen. Een mooie gemiddelde leidraad zou zijn: 10% CPO in
de bouwprogramma’s.
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Wat doet de Stichting SAMENBOUWEN.IN?

Stichting
SAMENBOUWEN.IN
“Wat is er mooier dan mensen helpen om in eigen
regie hun eigen woondroom te helpen realiseren”

D

at is kort en goed de centrale ambitie die
de Stichting SAMENBOUWEN.IN zich heeft
gesteld.

SAMENBOUWEN.IN is daarmee een onafhankelijk
platform zonder enig commercieel motief, dat
mensen bij elkaar brengt om gezamenlijk en onder
goede begeleiding zelf hun nieuwe (t)huis) te
ontwikkelen en te (laten) bouwen. SAMENBOUWEN.
IN werkt met ambassadeurs als ‘ervaren mensen
in het veld’. Deze ambassadeurs zijn vrijwilligers
die hun lokale netwerk onderhouden voor het
werven van geschikte locaties en het bundelen
van belangstellenden. Al onze ambassadeurs
ondersteunen dit gedachtegoed en zetten zich
zo in om op verschillende plekken in het land het
consumentengestuurd ontwikkelen te bevorderen.
Dus ben je op zoek naar een woning, maar kun je de
door jou gewenste woning niet vinden? Realiseer
dan jouw droomwoning samen met je toekomstige
buren. Door samen te ontwikkelen en te (laten)
bouwen bepaal jij hoe jij straks woont. Dit betekent
wel, dat je als groep soms veel (tijdrovende)
beslissingen moet nemen. Dan is het wel zo
fijn en geruststellend dat je terug kunt vallen op
mensen met kennis en ervaring en die je helpen om
gezamenlijk het proces in goede banen te leiden: de
Stichting SAMENBOUWEN.IN.

Ook gemeenten weten de weg naar SAMENBOUWEN.
IN intussen steeds beter te vinden. Veel gemeenten
staan onder tijdsdruk en de Stichting kan ze daarbij
helpen door in de voorbereiding van CPO-projecten al
extra stappen te zetten en bijvoorbeeld als centraal
CPO-loket voor gemeenten te fungeren.

Unieke vragenlijst: De woonwensen
gebundeld

Elk CPO-initiatief start bij een groep mensen die
graag zelf ‘aan het stuur’ zitten bij de ontwikkeling
van hun huizen. Het is dan wel zo fijn om te weten:
hoe groot is de groep? Om welke mensen gaat
het? Wat zijn hun wensen en welke huizen laten zij
eventueel bij verhuizing achter? Zijn hun wensen te
realiseren op de beschikbare kavel? Etc, etc.
Meten is dan al gauw weten. Daarom dat de Stichting
SAMENBOUWEN.IN een unieke vragenlijst heeft
samengesteld die (online) kan worden ingevuld door
belangstellenden en die op basis van een vertaling
van deze woonwensen de groep zo alvast een goede
(eerste) start helpt maken met de voorbereiding en
ontwikkeling van het plan. Ook voor de gemeente
is zo’n ingevulde vragenlijst wel zo prettig omdat
daarmee vroegtijdig inzicht wordt geboden in wie
de toekomstige bewoners zullen zijn en welke
doorstroomprocessen het CPO-teweeg kan brengen.
Op deze manier ontzorgt SAMENBOUWEN.IN dus
niet alleen CPO’ers maar ook de gemeente.

Voor vragen over het manifest of meer informatie kunt u terecht bij:
E. info@samenbouwen.in
T. 085 250 05 83
W. https://samenbouwen.in/
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