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Agenda 
Vandaag staat in het teken van duurzaamheid. Niet de installaties en de techniek, maar juist 
het gedragsaspect staat in deze bijeenkomst centraal. Na een intro van sprekers Michel 
Brauns (beleidsmedewerker Wonen Zuid), en Kitty Hesen, gaan we in twee groepen aan de 
slag met ideeën bedenken. Na afloop bespreken we gezamenlijk de opbrengst van deze 
avond en welke punten we verder willen meenemen voor het Area M project. 
 
Doel bijeenkomst 
Het doel van deze bijeenkomst om samen ideeën uit te wisselen en plannen te maken om 
duurzaam te leven en geïnspireerd te raken om meer aandacht te besteden aan 
duurzaamheid.   
 
1. Spreker Michel Brauns Wonen Zuid 
Met veel filmpjes en foto’s maakt Michel ons bewust van hoe de mens en de economie de 
planeet bedreigt terwijl wij juist afhankelijk van ‘mother nature’ zijn. Onze kennis wordt in een 
quiz getest en het is soms genuanceerder dan het lijkt. Na een paar voorbeelden waar 
iedereen stil van wordt en vele tips voor boeken en documentaires, sluit hij hoopvol af met  
innovatieve voorbeelden als de methode waarmee ‘plastic soup’ wordt opgeruimd, de 
‘ijswoningen’ en de jeugd die zich meer bewust lijkt van het belang van het milieu en klimaat. 
Wonen Zuid heeft beleid ontwikkeld om duurzaamheid te bevorderen en 25 miljoen begroot 
om haar woningen te verduurzamen en bewust gedrag te stimuleren. Zelf eet hij bijvoorbeeld 
2x per week geen vlees. Wat kunnen we nog meer doen? 



 

   

 
2. Spreker Kitty Hesen  
Kitty Hesen werkt veel samen met mensen om bewustwording over duurzaamheid te 
vergroten. Zij doet dat met behulp van een internationale methode ‘ The Natural Step’ (TNS). 
Zij vertelt ons de vier spelregels en noemt bij elk punt een aantal voorbeelden. 

1) Materialen uit de aardkorst in gesloten kringlopen gebruiken of kiezen voor 
alternatieven. Grondstofverbruik.  

2) Producten en materialen gebruiken waarvan bekend is dat ze geen schade 
toebrengen aan mens en milieu. Verminderen van uitstoot CO2, menthaan en CFK’s. 

3) Voorkomen en/of herstellen fysieke aantasting van ecosystemen door onze 
activiteiten. 

4) Iedereen houdt te allen tijde rekening met de behoeften van mensen op wie je invloed 
hebt. 

 
3. Interactieve sessie 
In twee groepen gaan we aan de slag om met behulp van plaatjes op ideeën te komen. Er 
zijn ook blanco kaartjes voor zelf bedachte suggesties. Hieronder een weergave van de 
ideeën die veel waardering oogstten. 
  
Samen delen: Er zijn veel ideeën over samen delen. Dat gaat van een gezamenlijke auto 
voor area M, en gezamenlijke wasmachine (drogen doen we niet met droger maar op de 
waslijn) tot een inventariskast met spullen die je zelden gebruikt en goed kunt delen als een 
wafelijzer, gereedschap enz.  
 
Samen doen. Andere ideeën zijn samen een bio moestuin onderhouden, samen eten of 
BBQ’en met eigen geteelde groenten, de binnentuin zelf samen onderhouden (zo hoeft de 
hovenier ook niet met zijn bus te rijden), kippen en bijen houden en burenhulp bieden. 
 
Bewust gedrag:  Minder vlees eten, recyclen en afval-scheiden, en kennis delen onderling en 
aan kinderen. Als we straks gaan inrichten, dan is het ook goed om bij het maken van 
keuzes te weten hoe duurzaam de materialen zijn, bijvoorbeeld een duurzame vloer, geen 
synthetische gordijnen, of juist bewust in de ontmoetingsruimte gebruik te maken van 
tweedehands meubilair.  
 
Ook komt aan bod dat we zonnepanelen kunnen leggen op het dak van Moveoo , we groene 
parkeerplaatsen willen, bij de fietsenstalling moeten zorgen voor elektrische oplaadpunten.  
Tips die Stephan en Nic kunnen meenemen in het ontwerpproces. 
 
Uitkomst/ Conclusie/ Besluit 
Het valt op dat iedereen enthousiast is over een eigen bijdrage leveren aan duurzaamheid, 
ook door samenwerking, maar het moet wel vrijblijvend zijn en voldoende privacy en niet een 
verplichting worden.  Er wordt besloten dat het thema duurzaamheid een vervolg krijgt, 
bijvoorbeeld via een werkgroepje. Dat heeft nog even tijd, hoewel terecht wordt opgemerkt 
dat als we een gezamenlijke wasruimte willen, dat ook in het ontwerp moet worden 
meegenomen. Wat betreft kennis delen en dingen samen doen kan het handig zijn om e-mail 
adressen en/of telefoonnummers uit te wisselen.  Stephan geeft aan dat dat dan even 
formeel moet gebeuren, zodat we er zeker van zijn dat iedereen hier toestemming voor 
geeft. Hij zal dit actiepunt oppakken .  
 
Rondvraag 
Een van de deelnemers is benieuwd hoe deze groep wordt ondersteund vanaf moment dat 
het ontwerp definitief is. Hij was van mening dat er binnenkort een afronding komt van het 
ontwerpproces en bezorgd dat vanaf de procedures en de bouw het proces stil ligt. Hoe 
komen ideeen dan van de grond, want voor sommige ideeën is het te laat als ze daarmee 
starten als iedereen er pas gaat wonen. Stephan merkt op dat dit zorgvuldig wordt 



 

   

ondersteund en de frequentie weliswaar zal afnemen, maar er nog steeds contact zal blijven 
of bijvoorbeeld in werkgroepjes kan worden gewerkt. Het is goed om te horen dat de groep 
hier ook zelf een actieve rol in wilt spelen en de wens tot uitwisselen contactgegevens is ook 
positief. We komen op dit vervolgproces nog terug. 
 
Er wordt gevraagd hoe het zit bij Wonen Zuid n.a.v. krantenbericht Wonen Limburg dat daar 
een  bouwstop van toepassing is in verband met stijgende prijzen. Christian geeft aan dat 
ook Wonen Zuid last heeft van deze stijgende kosten en dit ook merkbaar is bij het project 
Area M. Maar er is nu geen enkele sprake van een bouwstop bij Wonen Zuid. Marlies geeft 
ook aan dat ze toch hoopt dat Area M dan hoogste prioriteit krijgt van Wonen Zuid omdat 
hier zoveel mensen zoveel eigen tijd in steken.   
 
Actiepunt 
Welke actiepunten zijn er, wie is verantwoordelijk? 
 
Faciliteren uitwisselen contactgegevens d.m.v. vooraf formulieren met 
toestemmingsverklaring te verspreiden  

Stephan 

Vervolgproces toelichten; m.b.t. duurzaamheid wat nemen we mee in 
ontwerp en welke ideeën verder uitwerken in werkgroepjes, maar ook 
in het algemeen hoe ziet vervolgproces/ planning er in grote lijnen uit 

Stephan 

 
 
Volgende bijeenkomst: 25 januari 2018 
Volgende sessie 25 januari over de werkruimte. Er is al eerder met de creatieve 
ondernemers gesproken, maar nu willen we dit combineren met de bewoners, omdat het een 
gezamenlijk plan is. Het gaat de volgende keer dus over de Work-Area, die we ook kunnen 
zien als ontmoetingsruimte/werkruimte. De grootte is rond de 100 m2. We gaan niet alleen 
praten over het soort gebruik en wat dit betekent voor de inrichting en het ontwerp, maar ook 
hoe regelen we het beheer en de financiën.  
 
 

 


