Manifest CVEG
Wij denken vooruit omdat de maatschappij snel verandert en vergrijst. Wij ontwerpen
leefgemeenschappen waar je kunt wonen, werken en leven met volwaardige zorg voor elkaar aan
elkaar, met een goede verstandhouding tussen buren, mantelzorg en de omgeving:
'samenredzaamheid'. Kostenbesparend naar en voor overheden omdat zorgtaken als vanzelfsprekend
worden opgenomen. Gezond leven doordat de omgeving dat in een breed perspectief biedt.
Deze visie dragen we graag uit. De wijze waarop nog steeds gebouwd wordt maakt dat mensen
elkaar onvoldoende zien.
De juiste bouwvorm draagt bij aan een beter onderling begrip en een beter langer leven.
Vanuit de overheid en zorgverleners bestaat er grote behoefte aan woonvormen als deze. Ook de
groter wordende groep senioren wil voorbereid zijn op langer zelfstandig wonen, daarnaast willen
gezinnen hun kinderen iets extra's meegeven. De financiers vinden ons woon-zorg concept
vooruitstrevend en toekomstbestendig.
Wij streven ernaar om een ecologische woon-zorg leefgemeenschap op te zetten en daarbij zoveel
als mogelijk duurzaam en klimaat-neutraal te leven in harmonie met natuur en omgeving door
middel van 'cradle to cradle', recycling en een zo minimaal mogelijke footprint. Wij werken naar
een veilige leefomgeving waarin kwaliteit van leven voor gezinnen, jongeren, ouderen,
alleengaanden, zorggevers en zorgontvangers.
Wat willen wij bereiken:
• een meerwaarde voor zorgvragers die omringd worden door gestructureerde mantelzorg en
nabuurschap;
• professionele zorg wordt ingehuurd zodra noodzakelijk;
• een meerwaarde voor gemeenten door het gezamenlijk 'ontzorgen' van die gemeenten voor
wat betreft doelgroepen die in het gemeentelijk beleid door bezuinigingen of andere
oorzaken buiten de boot dreigen te vallen;
• ruimte voor de positieve ontwikkeling van individuen en de groep, waarbij wederzijds
respect hoog in het vaandel staat;
• een veilige omgeving voor jong en oud;
• een verbetering en/of een behoud van de landschappelijke waarden;
• het realiseren van een mobiliteitsplan waarbinnen de autodichtheid wordt beperkt en waar de
auto zoveel mogelijk onzichtbaar gestald;
• biologisch bebouwde landerijen, incl. vertikaal tuinieren;
• zoveel als mogelijk zelfvoorzienend zijn wat betreft voedsel en energie;
• educatie bieden aan hen die geïnteresseerd zijn in deze leefvorm.
Allereerst; samen met ons wonen betekent veiligheid, warmte, gezelligheid, opvang,
verantwoordelijkheid, vrijheid, geborgenheid, individualiteit en nog veel meer ..... dat is de basis
waarom het allemaal draait. Al het andere hieronder opgenoemd is daaraan ondergeschikt, mag tot
die uiteindelijke mix als boven neergezet leiden.

Hoe ziet ons ideale dorp eruit:
• wij denken in woonunits; die zijn wel of niet grondgebonden met elk een voordeur in grootte
variërend van 60 tot 90 m2;
• woongroepen zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld 6 bewoners (met of zonder beperking)
met 1 gezamenlijke voordeur, woongroepen zijn niet noodzakelijk!;
• verder vind je 2, 3, 4 en 5 kamer-appartementen met ieder haar eigen "soort"
bewoning. Dus gezin; alleengaand etc.
• elke woonunit heeft een eigen keuken, badkamer en toilet. In woongroepen worden deze
faciliteiten gedeeld;
• iedere woonunit wekt meer energie op dan zij zelf gebruikt;
• wij realiseren veel algemene ruimtes om het samen-leven vorm te kunnen geven:
• ruimtes voor kunst en cultuur;
• lichte horeca voor gezelligheid;
• woonkamer om elkaar te ontmoeten
• gezamenlijke keuken
• wasserette voor wie daar gebruik van wil maken;
• opslag-mogelijkheden, het aantal m2 wonen per persoon is iets minder is dan
gemiddeld. Dan is het handiger om spullen die je niet gebruikt buitenshuis op te
kunnen bergen;
• opslag voor landbouwgereedschap en producten;
• wij verbouwen ons eigen biologisch voedsel;
• wij zorgen voor elkaar en de omgeving;
• wij waarderen en respecteren een ieders privacy.
• bij ons vindt u Community Care.
Ziet u verder www.cveg.nl

