Woongemeenschap in Ede Veldhuizen
‘Buitengewoongemeenschap’
OPEN je ogen en zie wat er gebeurt wanneer mensen ervoor kiezen om hun leven te gaan delen..
Een sprongetje in de tijd
Denk je even in: je bent een paar jaar verder en je voelt je sinds lang of kort aardig thuis in Ede. Niet
in de laatste plaats omdat onze groene gemeente langzaam maar zeker uitgroeit tot een stad waar
ontmoeten en verbinden centraal staan. Je loopt door Ede Veldhuizen, een van de 40 prachtige
aandachtswijken die ons land rijk is. Je ziet nieuwe woningen die met elkaar verbonden zijn, net als
de mensen die er wonen. Mensen zoals jij en wij. Mensen die samen willen ontdekken wat het
betekent om hun leven te delen met elkaar en met de buurt om hen heen.
Als je wat verder rondkijkt dan zie je een gemeenschappelijke ruimte, waar buurtbewoners welkom
zijn om elkaar te ontmoeten. Kom je nog wat dichterbij dan zie je ook kinderen van uiteenlopende
culturen met elkaar spelen in de gemeenschappelijke tuin. En als je nog even tijd hebt zie je
studenten door vragen te stellen levenslessen leren van niet meer zo eenzame ouderen. Je ziet
mensen die er tot voor kort alleen voor stonden koken voor en eten met gezinnen. En samen een
familie vormen met mensen die daarnaast nog begeleid worden vanuit de professionele zorg. Je ziet
als je goed kijkt mensen die mogelijkheden zien als zij hun krachten bundelen, en die elkaar in hun
beperkingen aanvullen. Je ziet ongetwijfeld ook een hoop creativiteit, want die komt vanzelf naar
boven zodra mensen meer ruimte ervaren om hun passie te delen...
Kortom: je ziet een afspiegeling van de samenleving. Mensen die verschillend in het leven staan,
anders geloven, denken en doen. Maar wat je waarschijnlijk niet ziet, zijn mensen die langs elkaar
heen leven omdat ze verschillend zijn. Of mensen die elkaar respectvol groeten, maar verder geen
tijd voor elkaar hebben. Of mensen die niet weten bij welke buurtbewoner ze kunnen aankloppen
om hun verhaal te doen. Nee, je ziet mogelijk wel mensen die zo nu en dan met elkaar botsen omdat
ze dichtbij elkaar durven te leven...En mensen die elkaar helpen om het vervolgens ook weer samen
op te lossen. Mensen die er voor kiezen om er op mooie en moeilijke momenten voor elkaar te zijn,
maar zich ook terug (kunnen) trekken als ze dat nodig hebben. Mensen die de kinderen in hun
gemeenschap van jongs af aan willen laten ervaren hoe waardevol het is om het leven te delen. En
die op hun beurt van diezelfde kinderen willen leren hoe je daarin onbevangen kunt groeien.
Met elkaar creëren zij een cultuur waarin de kwaliteit van leven wordt vermenigvuldigd door hun
leven samen te delen. Gewoon zijn, ondernemen en bedrijvigheid, oog voor de natuur en het leven,
gezelligheid, stilte, helpen en geholpen worden, alleen zijn, zijn.

1. Inleiding
Het hier geschetste beeld van een woongemeenschap is in de afgelopen jaren gaan leven onder een
aantal bewoners uit Ede. Bewoners die ieder op eigen wijze al betrokken zijn bij hun buurt. En die
vanuit deze ervaring mogelijkheden zien om het samenleven met anderen krachtiger vorm te geven.
Dit verlangen is gegroeid en vertaald in deze aanzet voor de daadwerkelijke ontwikkeling van een
woongemeenschap in de wijk Veldhuizen. Als dit verhaal je op papier alprikkelt, willen we je
uitnodigen om betrokken te raken bij de realisatie van deze(nieuwbouw)woongemeenschapen om
verder te lezen.
2. Een woongemeenschap
Een woongemeenschap is een plek waar mensen ervoor kiezen om dicht bij elkaar te wonen en hun
leven met elkaar te delen. Dit kan verschillende vormen aannemen. Hier hebben we voor ogen een
woongemeenschap te vormen met een brede samenstelling van bewoners qua leeftijd, cultuur,
interesses en werkervaring. Bewoners zijn betrokken bij elkaar, vanuit hun eigen plek. Samen maar
ook vrij om je terug te trekken en je eigen ding te doen. Daarnaast willen we ook omkijken naar de
mensen in de omliggende wijk. Op deze manier raken buurtbewonders betrokken bij de
woongemeenschap, die de samenwerking zal zoeken met diverse maatschappelijke organisaties in
Ede.
Het geheel van de woongemeenschap is zo opgezet dat het naar buiten toe een open en uitnodigend
karakter heeft. Aan de binnenkant biedt het tegelijk ook bescherming aan haar bewoners. De kern
bestaat naast gemeenschappelijke ontmoetingsruimte en tuin (incl. moestuin) uit zelfstandige
wooneenheden. Het gaat om totaal 25 tot 30 woningen (sociale huur, sociale koop en/of vrije
koopwoningen).
Een belangrijke kern vormt een gemeenschapsruimte, die voor meerdere doeleinden geschikt is.
Bewoners dragen samen zorg voor deze ruimte, zowel voor het onderhoud als de invulling van
activiteiten die er plaatsvinden. Ieder draagt naar vermogen bij aan taken die in het algemeen belang
zijn en krijgt hierbij volop ruimte om zijn talenten in te zetten en te ontwikkelen. In het geheel van
het wooncomplex wordt uitgegaan van duurzaamheid, het delen van
voorzieningen(kostenbesparend) en een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit.
De locatie voor deze woongemeenschap ligt aan de Goudenstein 1 (voormalige basisschool ‘De
Rots’). Een locatie op een prachtig plekje in Ede. Het biedt mogelijkheid voor oa:
- Gemeenschappelijke tuin,gebouwen, maaltijden, kinderoppas, multiculturele vieringen etc.
- Inzamelingspunt: plastic, glaswerk, oud papier etc.
- Dagbesteding(diverse doelgroepen, werkplaatsen)
- Kinderdagverblijf/Buiten Schoolse Opvang
- Voorlichting (opvoedcursus/training etc.)
- Huiswerkbegeleiding
- Enz…
3. Waarom een woongemeenschap?
We willen met elkaar ontdekken wat het in onze buurt betekent om het leven te delen. De missie:
Samen het leven delen in de buurt. Met mensen die sterk verschillende achtergronden en
overtuigingen hebben. Bewoners delen hun eigen kennis, talenten en ervaring en van daaruit kunnen
ze elkaar versterken, helpen en voor elkaar zorg dragen. En we willen de kinderen binnen deze
gemeenschap van jongs af aan laten ervaren hoe belangrijk het is om het leven te delen. Het delen

begint bij eenvoudige en praktische dingen zoals samen een kop koffie drinken, een gaatje in de
muur boren, gezamenlijke inkoop van boodschappen of meedenken bij een huiswerkopdracht.
De bewoners zijn vanuit hun eigen woning betrokken bij de woongemeenschap en dragen bij aan het
ontwikkelen en opzetten van de gemeenschap. Door de opzet is er veel ruimte voor ontmoeting en
zijn er dagelijks, wekelijks en maandelijks activiteiten voor bewoners en de buurt. De kracht van deze
woongemeenschap zit onder meer in:
• een inspirerende omgeving,
• ruimte om eigen talenten te ontwikkelen,
• verschillende doelgroepen die zorg dragen voor elkaar,
• een heldere missie en verwachting voor het wonen in de wijk,
• instemming met de uitgangspunten en kernwaarden van de woongemeenschap.
4. Wat zijn de waarden?
Binnen de woongemeenschap - er zijn voor elkaar:
• Delen
We leren actief onze tijd, talenten en middelen te delen met elkaar en met anderen.
• Zorg
In de woongemeenschap leven we met aandacht voor elkaars nood.
• Aanmoediging
We helpen elkaar en dagen elkaar uit om tot ontplooiing te komen.
• Ruimte
Om samen te kunnen leven moeten we ook alleen kunnen zijn. Daarom respecteren we de ruimte
die de ander nodig heeft.
•Openheid
Binnen de gemeenschap delen we met elkaar wat ons bezig houdt.
Vanuit de woongemeenschap - er zijn voor anderen:
• Gastvrijheid
We stellen ons huis/woongemeenschap open voor mensen die op ons pad komen, of dit nu voor
even is of voor langere tijd.
• Buurtgerichtheid
We zijn betrokken bij de mensen in de wijk en kijken wat we voor hen op verschillende gebieden
kunnen betekenen.
• Zorg voor onze leefomgeving
We zetten ons in voor een duurzame levensstijl, met aandacht voor de natuur en met respect voor
mensen die het minder hebben, dichtbij en verder weg.
5. Wie zijn de bewoners?
Deze woongemeenschap is geschikt voor ieder die zich herkent in dit verhaal en bereid is om zijn of
haar leven te delen. Met mensen die anders zijn dan jezelf, of het nu gaat om verschil in leeftijd,
gezinssamenstelling, nationaliteit, geloofsovertuiging, geaardheid of beperking. De
woongemeenschap bestaat uit verschillende doelgroepen zoals:
- Alleenstaanden, gezinnen (diverse nationaliteiten)
- Ouderen/senioren
- Mensen met een beperking
- Studenten

- Begeleid wonen en/of reintegratie
Nieuwe bewoners
De organisatie van de woongemeenschap zal gevormd gaan worden door een bewonersverenigingen
een beheerdersteam van bewoners. Het beheerdersteam geeft faciliterend leiding aan
dewoongemeenschap en wordt verantwoordelijk voor de intake van geïnteresseerde bewoners.
Bij het intakegesprek worden de motivatie, uitgangspunten en kernwaarden besproken. Potentiële
bewoners kiezen er bewust voor om hier te gaan wonen. Bewoners stemmen in met de
kernwaarden en uitgangspunten om onderdeel te kunnen zijn van deze gemeenschappelijke
woonkern. Dit ‘commitment’ wordt officieel ondertekend, omdat we het belangrijk vinden dat we
elkaar kunnen houden aan wat we samen belangrijk vinden.
Uitgangspunten voor bewoners
- Betrokkenheid op en inzet voor de mensen in de woongemeenschap
- Zorgdragen voor de eigen woning en de leefbaarheid in de woongemeenschap
- Zorgdragen voor het schoonhouden van het terrein van de woongemeenschap
- Betrokkenheid op en inzet voor de mensen in de wijk Veldhuizen
- Zelfstandig kunnen wonen (evt met hulp van maatschappelijke organisaties als thuiszorg of begeleid
wonen).
Zo nodig afgestemd en samengewerkt met maatschappelijke organisaties. Er zal rekening worden
gehouden met eventuele contra-indicaties en mogelijke belemmeringen voor het leven in de
woongemeenschap.
6. Ben je geïnteresseerd?
Zie jij jezelf wonen in deze woongemeenschap? Dan zijn wij buitengewoon benieuwd naar jou/jullie!
Je kunt contact met ons opnemen om je interesse kenbaar te maken
Contactgegevens:
info@vredehorst-ede.nl
Contactpersoon:
Petra Kuiper
06 19994437

