Wijzer Wonen herfst 2018:
Een goed begin …
Met deze Wijzer Wonen willen we iets betekenen voor de lezers die op zoek zijn naar
gemeenschappelijk wonen, maar niet goed weten waar te beginnen. Want het is waar: er
wordt regelmatig over gesproken en geschreven, maar concrete initiatieven in je eigen
omgeving zijn niet altijd makkelijk te vinden.
Gelukkig wordt daar op verschillende niveaus aan gewerkt. Rijksbouwmeester Floris
Alkemade legt aan Wijzer Wonen uit waarom hij zich wil inzetten voor nieuwe woonvormen
van en voor ouderen. En hij roept ouderen op om zich strijdbaar, ja zelfs revolutionair op te
stellen.
Met diverse interviews en een overzicht van nuttige adressen, hopen we aanknopingspunten
te bieden aan belangstellenden. Het artikel over het hoe en wat van de wooncoöperatie is
nuttig voor zowel startende groepen als voor bestaande woongemeenschappen die het heft
meer in eigen hand willen nemen.
Het halve werk
De titel van dit nummer is Een goed begin … Natuurlijk is dat ook bij wooninitiatieven het
halve werk. Maar daarmee ben je er niet, daar kunnen ervaren woongemeenschappen van
meepraten. Het neerzetten van een gebouw is één, maar het ‘goed’ houden van de
onderlinge verstandhouding vraagt heel andere vaardigheden. Daarover ging een
studiemiddag van de LVGO. En daarover vertelt ook Gerard Broeksteeg, die vanuit het
bestuur regelmatig als mediator optreedt.
In Amsterdam gaf een werkgroep in korte tijd de gezamenlijke ruimte een opknapbeurt.
Doel was onder andere om de akoestiek te verbeteren. Nu kunnen mensen elkaar tijdens de
wekelijkse borrel weer beter verstaan: een prachtig voorbeeld van werken aan een betere
sfeer!
Natuurlijk zijn ook de vaste rubrieken weer present: de bouwactiviteiten van
woongemeenschap de Oosterburen in Den Bosch, de sfeervolle column van Janny Koops en
de rubriek Lezenswaardig, waarin een boek over evenwichtige besluitvorming wordt
besproken. Met dit alles kan iedereen in eigen kring volop aan de slag!
Leden van de LVGO ontvangen Wijzer Wonen vier keer per jaar thuis. Voor een los nummer
of een abonnement kunnen niet-leden zich richten tot secretaris@lvgo.nl

