GemeenschappelijkWonenDag 19 mei 2018
Op zaterdag 19 mei organiseren de Landelijke Vereniging Centraal Wonen (LVCW) en de
Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen (LVGO) weer
de GemeenschappelijkWonenDag. Op deze dag zetten woongemeenschappen in zowel
Nederland als ook in een aantal andere Europese landen de deuren open. Met deze
uitnodiging willen we dan ook zoveel mogelijk woongemeenschappen oproepen om aan deze
dag mee te doen.

Doel GemeenschappelijkWonenDag
Doel van de dag is om gemeenschappelijk wonen, in al haar vormen, meer zichtbaar te
maken. Om ieder die het wil de mogelijkheid te geven een kijkje te nemen in een
woongemeenschap. Met een betere bekendheid meer maatschappelijk draagvlak creëren om
specifieke wensen voor woongemeenschappen nationaal en internationaal te kunnen
realiseren.
Zet op deze dag je eigen woongemeenschap op de kaart. Voor nieuwsgierige buurtgenoten,
maatschappelijke instanties en nieuwe instroom op je wacht- of belangstellendenlijst.

Thema
Het thema is dit jaar zelfbeheer. Een begrip waar woongemeenschapppen vertrouwd mee zijn
maar waar veel belangstelling voor is bij woningbouwcorporaties en buurt,- en
huurdersorganisaties. Bij zelfbeheer wordt een deel van de taken door de bewoners zelf
gedaan. Dit varieert van het gezamenlijk schoonmaken van het gebouw, het verbouwen en
inrichten van gezamenlijke ruimtes en onderhouden van een gezamenlijke tuin. Maar er zijn
ook verder gaande vormen van zelfbeheer waarbij de bewoners het complex opkopen en zelf
de huur en het onderhoud regelen. Dit laatste wordt de wooncoöperatie genoemd en is een
vorm die sterk in opmars is.
Het is leuk als huurders- en bewonersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente kunnen
komen kijken op wat voor manier bewoners zelfbeheer ter hand nemen. Gemeenschappelijk
wonen als inspiratiebron voor nieuwe buurtinitiatieven.
Natuurlijk ben je ook dit jaar vrij om aan deze dag geen thema te verbinden of om een eigen
thema te kiezen.

Pers en sociale media
Wij zullen jullie begin mei een persbericht sturen dat jullie bij de lokale media onder de
aandacht kunnen brengen. De ervaring leert dat er op regionaal niveau al snel wat mee wordt
gedaan en doorgaans extra bezoek oplevert. Het werkt ook goed om plaatselijke
politici persoonlijk uit te nodigen.
De poster ontvangen jullie begin mei ook weer. Die kunnen jullie zelf nog invullen en
daarmee jullie open dag in de buurt bekendmaken. Het is fijn als je deze open dag ook op je
social media aankondigt: Facebook, Twitter, eigen website, enzovoort.

Wij benaderen tijdschriften en landelijke media om aandacht te vragen voor
de GemeenschappelijkWonenDag en specifiek het onderwerp zelfbeheer. We vragen jullie
leuke vormen van zelfbeheer in de woongemeenschap aan ons door te geven dan kunnen we
die opnemen in het persbericht. Laat het ons weten via info@gemeenschappelijkwonen.nl ook
als jullie woongemeenschap in het bijzonder open staat voor contact met de pers; mocht een
journalist ons benaderen, dan kunnen we jullie naam doorgeven.

Aanmelden en kaart
•

•

•

Meld ons jullie deelname op: www.gemeenschappelijkwonen.nl/registratie-voor-gwdag Wij plaatsen dan jullie adres en andere gegevens op onze websites. Bezoekers en
pers weten jullie dan gemakkelijk te vinden.
Als je woongemeenschap dit jaar niet meedoet met de GemeenschappelijkWonenDag,
wil je dan wel (in het kader van jullie betrokkenheid bij het concept
gemeenschappelijk wonen) een melding op jullie website zetten? Bijvoorbeeld met
een link naar de kaart: www.gemeenschappelijkwonen.nl/gw-dag-op-de-kaart
Je kunt de kaart ook in jullie eigen website opnemen. Stuur daarvoor een mailtje
naar info@gemeenschappelijkwonen.nl en je krijgt een bestandje toegestuurd, welke
dat mogelijk maakt.

Openingstijden
Als richtlijn voor de openingstijden houden we over het algemeen aan: van 13:00 tot 16:00
uur. Als je andere tijden kiest kun je dat bij de aanmelding, op de poster en via
je social media vermelden.

Tot slot
Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking aan deze gezamenlijke inspanning om
gemeenschappelijk wonen in de spotlight te zetten! Wij wensen jullie een
mooie GemeenschappelijkWonenDag toe, met veel bezoekers.
Met vriendelijke groet,
Wim Kouwenhoven, Marcel Leentvaar en Peter Bakker
namens de LVGO en de LVCW
info@gemeenschappelijkwonen.nl
www.gemeenschappelijkwonen.nl
P.S. De GemeenschappelijkWonenDag krijgt binnenkort een eigen
website: GemeenschappelijkWonenDag.nl

Toelichting
•
•
•
•

De GemeenschappelijkWonenDag - gestart in 2009 - is elk jaar op de derde zaterdag van mei.
'Woongemeenschap' staat voor: woongroep, centraal wonen, gemeenschappelijk wonen van ouderen, woon-werk
gemeenschap, ecodorp, gestippeld wonen, leefgemeenschap, enz.
Als je geen eMail over de GemeenschappelijkWonenDag wilt ontvangen, stuur dan een mailtje met als onderwerp 'svp
geen GWdag mail' naar info@gemeenschappelijkwonen.nl
Als je dit bericht al een keer hebt gehad: onze excuses daarvoor. We kunnen dit helaas niet helemaal vermijden.

