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Beste belangstellenden voor ons CPO-project, 

 

Het nieuwe jaar is al weer begonnen en ongetwijfeld hebt u vanaf verschillende kanten heel veel 

goede wensen gekregen. Wij sluiten ons graag daarbij aan en hopen dat dit het jaar mag zijn 

waarin u samen met ons de eerste stappen zet op weg naar uw nieuwe comfortabele 

levensloopbestendige en energiezuinige  woning! 

 

Het is weer even geleden dat u van ons gehoord hebt. 

Wij hebben ondertussen veel vorderingen gemaakt met ons project en willen u met deze 

nieuwsbrief daarover bijpraten. 

 

Vereniging. 

Omdat we in het CPO-project gezamenlijk optreden en handelen, moet er sprake zijn van een 

rechtspersoon. 

We hebben daarom op 17 december 2013 de CPO-vereniging Groenewoud opgericht. 

De vereniging heeft leden die deelnemer zijn in het project. 

Alle belangrijke besluiten worden genomen in de algemene vergadering van leden, waardoor iedere 

deelnemer in dezelfde mate inspraak heeft in de verdere ontwikkeling van het project. 

 

Locatie. 

We hebben heel goede contacten met de Gemeente Apeldoorn. 

In overleg met hen zijn we uitgekomen op de locatie tussen de 

Waterloseweg en de Prins Willem Alexanderlaan, precies daar waar 

vroeger de Groenewoudsweg gelopen heeft. (Staat nog op sommige 

kaarten van Apeldoorn.)  

 

Ons uitgangspunt is een kavel van ca. 4.200 m2 waarop we nu denken 10 tot 15 moderne 

bungalows te kunnen bouwen. Het aantal zal sterk afhankelijk zijn van de keuze van de 

deelnemers en de verhouding tussen vrijstaande en geschakelde bouw. 

Vast staat dat er een groene strook komt ten noorden van de nieuw aan 

te leggen weg, die als uitloopgebied voor de Driehuizerspreng en als 

berging voor overtollig regenwater gaat dienen. (WADI). 

Ook tussen de bestaande (SIR-55)woningen aan de Waterloseweg en 

onze nieuwe huizen, is een ruime groenstrook gepland. 

Volgens het “concept ruimtelijk kader” wordt het in ieder geval een 

groene omgeving! 

 

CPO-begeleider. 

Zoals we al eerder hebben aangegeven, hebben we in zo’n project, waarmee we weinig ervaring 

hebben, behoefte aan een professionele projectleider. 

In september vorig jaar hadden wij daar iemand voor op het oog, waarmee we ook gesprekken 

waren aangegaan, maar helaas hebben we daar ook weer afscheid van moeten nemen omdat er 

onvoldoende click was met de deelnemers. 

Wij zijn daarna opnieuw op zoek gegaan en hebben begin december een overeenkomst afgesloten 

met Claas Frankena (Frankenaadvies). 

Claas is een zeer ervaren projectmanager (voorheen o.a. hoofd projectmanagement bij de 

gemeente) met heel veel theoretische en praktische kennis op het gebied van ontwikkeling, 

bouwen en duurzaamheid.  



CPO-vereniging Groenewoud 
 

 
 
CPO-vereniging Groenewoud                                           Nieuwsbrief januari 2014                                                         blad : 2 van 3 

We zijn erg blij met de professionele en prettige samenwerking die we met hem hebben. 

 

 

 

 

Afspraken over grondaankoop. 

Wat de grond betreft zijn we met de gemeente nu bezig om onze voorlopige afspraken wat 

formeler vast te leggen. We verwachten daarover binnen een paar weken een 

intentieovereenkomst met de gemeente Apeldoorn te sluiten. 

Het is de bedoeling dat we als CPO-vereniging de hele kavel ontwikkelen. De vereniging zal zich 

daarom later naar de gemeente toe moeten vastleggen op afname van alle kavels c.q. daarvoor 

een zogenaamde achtervang-partij moeten zoeken. 

Het is uiteraard wel de bedoeling dat de kavels door de gemeente overgedragen worden aan de 

individuele deelnemers. 

 

Lopende activiteiten. 

Naast de gesprekken over de intentieovereenkomst met de gemeente zijn we bezig met een 

subsidieaanvraag bij de provincie Gelderland voor een bijdrage in de begeleidingskosten en het 

concreter maken van een globale begroting van de totale stichtingskosten voor de verschillende 

varianten. 

 

We zijn inmiddels ook gestart met de architecten-selectie. 

Daarvoor hebben we een aantal architecten aangeschreven met het verzoek om, uitgaande van 

onze doelstellingen, aan te geven of zij passen bij ons project. 

Op 27 januari a.s. moeten die reacties binnen zijn, waarna we met die informatie een kleine groep 

architecten zullen uitnodigen voor ons een eerste schets en plan van aanpak te maken. 

Ondertussen heeft onze CPO-begeleider dan met de deelnemers de eerste stap gezet om het 

individuele Plan van Eisen (PvE) op te stellen. 

Als de schetsen van de architecten klaar zijn, kunnen zij die plannen presenteren aan de 

deelnemers en kiezen we als deelnemers de architect die het meest geschikt lijkt voor ons project 

en uiteraard, waarmee we denken een click te hebben. 

 

We kijken uit naar die presentaties. Dat is best spannend en heel leuk omdat dit het eerste 

daadwerkelijke deel is van het ontwerpen van onze nieuwe woning. 

 

Nieuwe deelnemers. 

Van de 6 deelnemers die we in september 2013 hadden, zijn er om uiteenlopende en op zich 

begrijpelijke redenen, inmiddels 3 afgehaakt toen het er op aan kwam en er deelnemings-

overeenkomsten getekend moesten worden.  

Dat betekent dat we nu met 3 deelnemers zouden moeten beslissen over de eerste ontwerpen voor 

het project. 

Wij denken dat dit een ongewenste situatie is als je er van uitgaat dat de uiteindelijke bewoners op 

een CPO-manier mee zouden willen praten. 

We hebben daarom nagedacht over de financiële kant van deelname en de risico’s die iemand loopt 

als hij deelneemt. 

Middels een financieringsconstructie hebben we een oplossing gevonden voor het nadeel dat de 

eerste deelnemers direct alle collectieve kosten (begeleiding, architect etc.) zouden moeten 

dragen.  

Het is nu zo geregeld dat vanaf het begin iedere deelnemer niet meer betaalt dan één tiende van 

de kosten. Wij denken daarmee de drempel voor het meedoen een stuk lager ligt. 

 

Daarnaast willen we serieuze belangstellenden, die uiteindelijk wel willen meedoen maar daar op 

dit moment nog niet toe kunnen besluiten, de mogelijkheid geven om via een aspirant-

lidmaatschap toch mee te praten bij belangrijke beslissingen. Anders dan de deelnemers hebben ze 

daarbij geen stemrecht in beslissingen, maar de deelnemers kunnen wel rekening houden met de 

ideeën en wensen van de aspirant-leden.  

 

Meer over de consequenties van het deelnemen en de mogelijkheden voor aspirant-leden vindt u in 

de bijgevoegde beschrijving van onze CPO-aanpak. 
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Onzekerheden. 

De belangrijkste onzekerheid bij een beslissing om deel te nemen is de huidige economische 

situatie en de verwachte opbrengst van de huidige woning. 

 

Het zal niemand ontgaan zijn dat er op dit moment duidelijke tekenen zijn dat de situatie niet 

langer verslechtert en zeker op de woningmarkt zijn de eerste tekenen waar te nemen die er op 

zouden kunnen wijzen dat we al langzaam uit het dal beginnen te komen. 

 

Onze persoonlijke overtuiging is daarom dat je bij een besluit tot deelname zou moeten kijken naar 

de reële verwachte verkoopopbrengst van de woning op dit moment in deze markt. Als die 

opbrengst voldoende zou zijn om je een woning in ons project te kunnen permitteren, schatten wij 

het risico erg laag in. 

Immers, de woningen zullen waarschijnlijk niet voor het eerste kwartaal van 2016 opgeleverd 

worden, waardoor men zelfs zou kunnen wachten tot voorjaar 2015 met de verkoop van de huidige 

woning. Je pikt dan waarschijnlijk ook nog een stukje herstel van de woningmarkt mee. 

Zoals gezegd, dit is onze persoonlijke overtuiging en helaas, niemand kan daar natuurlijk een 

garantie voor afgeven. 

Hoe graag we ook zien dat u gaat deelnemen, u moet er zelf van overtuigd zijn. 

 

Tot besluit. 

Wij zijn erg blij met de grote groep van ca. 25 overwegend zeer serieuze belangstellenden.  

 

Voor de voortgang is het eigenlijk nodig dat we meer mensen kunnen betrekken bij de uitwerking 

van de plannen. 

 

Wij durven te stellen dat: 

 we inmiddels op een professionele manier het project georganiseerd hebben; 

 we onze projectbegeleiding en eerste financiering op orde hebben; 

 we door de gemeente Apeldoorn als een serieuze partij gezien worden waarmee we op een 

professionele manier samenwerken en goede afspraken kunnen maken; 

 we een prachtige groene en zonnige locatie hebben, op loopafstand van het centrum en dicht 

bij veel voorzieningen; 

 de woningen die we ontwikkelen als ze in 2016 klaar zijn, heel aantrekkelijk zullen zijn op de 

woningmarkt; 

 samenwerking in CPO-verband van de deelnemers een hechte groep maakt en we volop 

inspiratie halen uit de ideeën van andere deelnemers; 

 u, door nu mee te doen, maximale invloed heeft op het ontwerp van u huis en nog veel 

mogelijkheden hebt in de kavelkeuze.  

 

Aan u de overweging om daar als deelnemer of aspirant lid in mee te doen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

CPO-vereniging Groenewoud 

Henk Laheij, voorzitter (bestuur@cpogroenewoud.nl) 

Gerard Laks, secretaris/penningmeester. (secretariaat@cpogroenewoud.nl)  

 

 

 

 

 

Bijlage: een beschrijving van onze CPO-aanpak. 
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