INFORMATIE OVER
WONEN BIJ BOSCHGAARD

WAT IS BOSCHGAARD?

Vanaf 2021 gaan we Boschgaard bouwen, een project waarin
we 19 sociale huurwoningen met gedeelde faciliteiten gaan
realiseren. Dit combineren we met een wijkcentrum waar
onder andere een ontmoetingsruimte, een wijkwerkplaats
en een workshopruimte in komen. Dit wijkcentrum gaan we
met zijn allen runnen: wij als Boschgaarders, maar vooral ook
samen met buurtbewoners. Daarnaast gaan we het pand
zelf beheren en onderhouden. En nu zijn we op zoek naar de
laatste toekomstige bewoners!
Er komen twee soorten woningen, en in de een deel je nog net wat meer
met elkaar dan in de ander. Over wat precies het verschil is tussen die
twee soorten woningen later meer. Maar uiteindelijk vormen we allemaal
samen één collectief dat samen het reilen en zeilen van Boschgaard regelt.
Met zijn allen zorgen we dat het een fijne plek is om te wonen; moet er iets
gerepareerd worden? Dan kijken we eerst of we het zelf kunnen fixen voor dat
we om hulp vragen. We letten op elkaar en zorgen dat iedereen zich lekker
voelt in de groep. We zorgen er samen voor dat alle woningen bezet zijn en
dat de huur op tijd betaald wordt, en samen met de buurt zorgen we dat het
wijkcentrum goed loopt. Kortom: bij Boschgaard deel je meer met elkaar dan
een ‘goedemorgen’ en een praatje over het weer.

WIE ZOEKT BOSCHGAARD?
Omdat wonen binnen Boschgaard dus net wat anders is dan in de
gemiddelde sociale huurwoning, gaat de toewijzing van woningen ook anders
dan normaal. In een woonvorm als deze is het heel belangrijk dat we een
groep hebben die goed bij elkaar past, waarin iedereen zich goed voelt bij
elkaar en waarin iedereen goed met elkaar kan samenwerken. Daarom kiezen
we als groep zelf wie er komt te wonen.
Over het algemeen zijn we op zoek naar mensen die graag met mensen samen
leven. Binnen Boschgaard staan we vanzelfsprekend ook voor gelijkwaardigheid;
er wordt niet beoordeeld of gehandeld naar afkomst, gender, intelligentie of
geaardheid. We willen dan ook dat iedereen die bij Boschgaard komt wonen het
daar mee eens is. Verder is duurzaamheid ook erg belangrijk voor ons. Daarnaast
zoeken we mensen die het leuk vinden om mee te draaien in het wijkcentrum en
daar dus op regelmatige basis activiteiten willen organiseren/begeleiden.
We zijn ook op zoek naar mensen die samen met ons gaan zorgen dat
Boschgaard er komt. De organisatie van het hele project ligt bij ons als
toekomstige bewoners, en daardoor is er veel te doen. Ook tijdens de bouw gaan
we veel zelf doen. Dit betekent dat iedereen die bij Boschgaard wil wonen daar
tijd voor moet vrijmaken. Hou er rekening mee dat je er vanaf het moment dat je
bij Boschgaard als bewoner bent aangesloten zeker één dag per week mee kwijt
bent, en op drukke momenten meer.
Verder is voor een echt goede match een klik natuurlijk ook belangrijk, maar
over het algemeen zou je dé Boschgaarder als volgt kunnen omschrijven:

DÉ BOSCHGAARDER:

?

• woont graag hecht samen met de mensen om
zich heen
• heeft een open en eerlijke houding
• vindt het leuk om aan het wijkcentrum bij te dragen
en kan daar tijd voor vrijmaken
• heeft een groen hart en richt het leven graag zo
duurzaam mogelijk in
• snapt dat er met enige regelmaat vergaderd moet
worden en speelt daarbij een actieve rol
• vindt het leuk om zelf met het onderhoud van het
pand bezig te gaan
• valt binnen de doelgroep voor sociale huur.

WOONGROEP/INDIVIDUEEL?
In Boschgaard komen twee woongroepen met woningen
waarin mensen veel met elkaar delen, en woningen die wel in
het collectief zitten, maar minder voorzieningen delen. Maar
wat is nou eigenlijk het verschil tussen die twee? Deel je een
slaapzaal in de woongroepen? Heb je in de individuelere
woningen lekker niks met de rest te maken? Niets van dat
alles! Hieronder een tabel waar we het voor de duidelijkheid
even naast elkaar zetten.
Woongroepwoning

Individuelere woning

Eigen ruimte

Ja

Ja

Eigen keuken en
sanitair

Ja

Ja

Gedeelde woonkamer

Ja

Niet direct

Gedeelde keuken

Ja

Niet direct

Deel van het collectief

Ja!

Ja!

In de woongroepen heeft iedereen dus een eigen woning, waarin je
basisvoorzieningen zoals een keuken, douche en wc hebt. Daarnaast heb je in
de woongroep ook nog toegang tot de grote gedeelde woonkamer, keuken en
badkamer. In deze woningen kom je elkaar tegen in de gemeenschappelijke
ruimtes, en kun je samen koken en eten met je huisgenoten. Maar daarnaast
heb je ook genoeg ruimte om jezelf terug te trekken als je even geen zin hebt in
mensen/drukte om je heen. Dit is de hechtste vorm van samenwonen binnen
Boschgaard.
In de woningen die niet aan een van de gedeelde woonkamers vastzitten, zitten
dezelfde voorzieningen als in de woongroepwoningen, maar hier hoort niet
direct een gedeelde woonkamer en keuken bij. Als je dus minder behoefte hebt
aan bijvoorbeeld regelmatig samen eten, dan is dit misschien meer jouw plek.
Natuurlijk is iedereen welkom in de gedeelde voorzieningen, maar deze ruimtes
grenzen niet aan deze woningen, dus het is praktisch gezien net wat anders.
Van de gedeelde badkamer met bad en recirculatie douche kunnen we sowieso
allemaal gebruik maken, voor de net wat luxere badkamerervaring. :)

BOSCHGAARD & ZAYAZ
Boschgaard is ontstaan in samenwerking met woningcorporatie Zayaz. Zayaz is
eigenaar van de grond en het pand, maar het eigenaarschap ligt bij Boschgaard.
Dit houdt in dat wij dus zelf over de groepssamenstelling en het onderhoud
gaan, en dat Boschgaard de leiding heeft in het proces. Het meeste contact met
de architect en de aannemer ligt dan ook bij ons.

ORGANISATIESTRUCTUUR
Als je als bewoners zelf het beheer van het pand gaat doen en
een wijkcentrum runt, vergt dat wat organisatie. Hieronder wat
meer uitleg over hoe we dat aanpakken.
Een van de basisbeginselen van Boschgaard is dat we werken op basis van
consensus. Moeilijk woord, maar het is heel simpel: we streven naar besluiten
waar iedereen het over eens is, in plaats van dat we een mokkende minderheid
achterlaten. Dat vergt af en toe wat vergaderen, maar het zorgt wel dat iedereen
aan boord blijft. We organiseren ons horizontaal, wat betekent dat niemand de
baas is en iedereen evenveel te zeggen heeft. Verder verdelen we onszelf onder
in werkgroepen, die ieder een verschillend aspect van het proces op zich nemen.
Er zijn veel verschillende taken die ervoor zorgen dat het project goed reilt en
zeilt. Die taken hebben we verdeeld over de volgende werkgroepen:
• Visie, organisatie en structuur
• Onderhandelgroep
• Financiën
• Duurzaamheid
• Bouwen en oogsten van bouwmaterialen

• Subsidies
• Ledenwerving
• PR en communicatie
• Patio 2.0 (wijkcentrum)

Iedereen die zich als bewoner bij Boschgaard aansluit, kiest een aantal
werkgroepen uit en neemt een aantal taken op zich. Kijk daarbij naar waar je
interesses en talenten liggen, en waar je denkt iets toe te kunnen voegen. De
groepen die onderstreept zijn, hebben momenteel het hardst mensen nodig, dus
als je je daar bij wil aansluiten zijn we extra blij!

MEER INFO?
WWW.BOSCHGAARD.NL

