
NIEUWSBRIEF NR.2 - WINTER  2015 
KLASSEWONEN IN ARNHEM 

 
Begin 2014 is een groepje volwassenen met autisme gestart met KlasseWonen. Doel is de 
realisatie van een woonproject speciaal voor mensen met autisme. Belangrijke uitgangspunten 
zijn: * wonen met gelijkgestemden * in zelfstandige huurwoningen * los van een zorginstelling * 
met extra aandacht voor onder andere geluidsisolatie. Deze nieuwsbrief is geschreven om 
belangstellenden te informeren over de stand van zaken en het reilen en zeilen bij KlasseWonen.  

 
Van wens naar woning 
 

KlasseWonen bevindt zich in de ontwikkelfase. De komende periode willen we een project realiseren 
van veertien tot zestien zelfstandige huurwoningen. We hebben een locatie op het oog in de gemeente 
Arnhem, namelijk een voormalige school aan de ds. Bechtlaan. Voor deze locatie hebben we al veel 
werk gericht: er zijn tekeningen en berekeningen gemaakt.  
 

Helaas heeft de gemeente enige tijd geleden laten weten dat deze locatie de volle marktwaarde moet 
opbrengen. Als dat zo is gaat het niet lukken om er onze sociale huurwoningen te realiseren. We 
bevinden ons in een onzekere fase. Maar we gaan natuurlijk door. We geloven dat we het project met 
vereende krachten kunnen realiseren! De vraag naar dit soort woningen is groot. Dat blijkt uit de nog 
steeds groeiende lijst van belangstellenden. Bovendien komt er vanuit de overheid steeds meer 
aandacht voor zelfstandig wonen voor speciale doelgroepen, levensloopbestendig bouwen en 
participatie.  
 

Bij de notaris hebben we een vereniging opgericht met statuten. Vijf leden vormen samen het bestuur. 
Totaal heeft onze vereniging nu elf leden. We vergaderen ongeveer één keer per maand. 
Woningbouwvereniging Stichting Volkshuisvesting Arnhem heeft één van onze vergaderingen bezocht 
om persoonlijk kennis te maken. Zij zijn positief over onze plannen en hebben toegezegd bereid te zijn 
in de woningen te investeren als het project doorgang vindt. 
 

Gesprekken KlasseWonen met fracties in gemeenteraad Arnhem 
 

De afgelopen maanden heeft KlasseWonen met verschillende fracties in de Arnhemse gemeenteraad 
gesproken. Doel van deze gesprekken was om ons voor te stellen en om het belang van ons project uit 
te leggen. Het idee was er namelijk dat dit niet voor iedereen in de Arnhemse politiek duidelijk was. We 
hebben gesprekken gevoerd met VVD, PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, CDA, SP en Zuid Centraal. 
Bij deze gesprekken waren zowel leden van KlasseWonen als leden van de projectbegeleiding aanwezig.  
 

Over het algemeen kan vastgesteld worden dat deze gesprekken goed en prettig zijn verlopen. Naar 
onze mening is het belang van KlasseWonen goed duidelijk geworden en was er veel sympathie onder 
de partijen. Het is nu afwachten wat de politiek er verder mee gaat doen. 
 

Even voorstellen! 
 

Onze begeleiders zijn Daaf de Kok en Beatrijs Oerlemans (proces- en projectbegeleiders), Peter Brouwer 
(architect) en Frans Westdorp (projectontwikkelaar). Om ze aan jullie voor te stellen hebben we ze een 
aantal vragen gesteld, namelijk:  



 Wie ben je en wat is je achtergrond? 

 Waarom begeleid je specifiek dit project voor autismevriendelijk wonen? Wat heb je zelf met 
autisme? 

 Waarom is het volgens jou zo belangrijk dat mensen met autisme een veilige woonomgeving 
hebben zoals dit project beoogt? 

Op onze website kunnen jullie hun antwoorden lezen: www.klassewonen.nl (onder het tabje 
REALISATIE). We hebben het viertal ook, speciaal voor jullie, op de foto gezet!  
 
 

 

 

 

 

 

 

                         Van links naar rechts: Peter, Daaf, Beatrijs en Frans 

 
Onderzoek van Hogeschool Rotterdam naar het project KlasseWonen 
 

De Hogeschool van Rotterdam wil het project KlasseWonen graag volgen voor een onderzoek. Daarom 
is men aan het bekijken hoe een dergelijk onderzoek gefinancierd kan worden.  
 

Een belangrijk doel van het onderzoek is om te weten te komen hoe de realisatie van een project als 
KlasseWonen in zijn werk gaat. Er wordt gekeken welke rollen de verschillende partijen spelen en wat 
de struikelblokken zijn in het proces. Een tweede doel is kennis te vergaren over in hoeverre dit project 
voordelen heeft voor de zelfredzaamheid van de bewoners als zij met lotgenoten dicht bij elkaar wonen. 
En of gemeentes ook in hun eigen belang handelen als zij met een project als dit in zee gaan. Het is 
immers heel waarschijnlijk dat KlasseWonen leidt tot lagere zorgkosten en meer participatie voor 
mensen met autisme. 
  

Uiteindelijk wordt gekeken of er in de toekomst meer van zulke projecten gerealiseerd kunnen worden 
en wat er voor nodig is om zo’n project tot een goed einde te brengen. We hopen daarom dat het 
onderzoek uitgevoerd kan worden! 
 

Scouting nieuwe locaties vanwege wachtlijst 
 

Omdat er zo’n grote belangstelling is voor ons project, is er een lange wachtlijst ontstaan. Daarom 
gaat de projectbegeleiding van KlasseWonen naar mogelijke nieuwe locaties kijken. We willen in de 
toekomst graag meer projecten starten voor autismevriendelijk wonen! 

 
 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in mei/juni.  

http://www.klassewonen.nl/

