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Nieuwsbrief nummer 11 – juni 2020 
 

In 2014 is een groepje volwassenen met autisme gestart met KlasseWonen. Doel is de realisatie 
van woonprojecten speciaal voor mensen met autisme. Belangrijke uitgangspunten zijn:    
* wonen met gelijkgestemden * in zelfstandige huurwoningen * los van een zorgorganisatie  
* met extra aandacht voor onder andere geluidsisolatie. In deze nieuwsbrief informeren we 
belangstellenden over de stand van zaken en het reilen en zeilen bij KlasseWonen.  

 
Vreemde tijden: stilstaan en doorgaan 
 

De coronacrisis heeft totaal onverwacht het leven veranderd. In Nederland en ver daarbuiten. Ineens 
gelden er nieuwe regels. Voor reizen met het openbaar vervoer, boodschappen doen, bij elkaar komen 
en nog veel meer zaken. Ook bij KlasseWonen hebben we te maken met deze beperkingen. En konden 
we sinds medio maart niet meer bij elkaar komen voor een gezamenlijk overleg. 
 

Maar… we gaan door, samen met onze vier begeleiders. En juist in deze tijd, waarin zoveel stilviel, is er 
ineens beweging. Op pagina twee van deze nieuwsbrief vertellen we jullie over twee spannende 
ontwikkelingen. Maar we beginnen met twee leuke, bijzondere bijeenkomsten in januari en februari.  
 

 
Kennismaking belangstellenden Koningsdaal 
 

KlasseWonen Koningsdaal in Nijmegen telt zes appartementen. Deze zijn 
bewoond door mensen die geen verhuisplannen hebben. Maar… in de 
toekomst kan er natuurlijk altijd een keer een appartement vrijkomen. En 
dan willen we een nieuwe bewoner die past bij de idealen van 
KlasseWonen en bij de huidige bewoners. Daarom vinden we het leuk en 
belangrijk om te weten wie er belangstelling hebben voor deze woningen. 
 

Daarom organiseerden we op 18 januari jl. een kennismakingsbijeenkomst voor belangstellenden. Zij 
werden gastvrij verwelkomd door de huidige bewoners. Er was een kort kennismakingsrondje, een leuk 
vragenspel om elkaar wat beter te leren kennen, een rondleiding door de woningen en natuurlijk allerlei 
hapjes en drankjes. Kortom: een leuke middag, waar we met plezier op terugkijken! 

 
 

Op bezoek bij Grasboom in Leusden 
 

Grasboom realiseert, net als KlasseWonen, woningen voor mensen met 
autisme. Dat is een belangrijke overeenkomst. Er zijn ook  verschillen. Zo is 
Grasboom een ouderinitiatief en wordt er gezamenlijk zorg ingekocht. 
 

Op 22 februari jl. bracht een delegatie van KlasseWonen een bezoek aan Grasboom in Leusden. We 
werden heel gastvrij ontvangen op deze prachtige locatie. Uit het gesprek en de rondleiding bleek 
(opnieuw) dat het goed is om contact met elkaar te hebben. We leren van elkaar, wisselen tips uit en 
het is inspirerend om ervaringen te delen.  
 

Op de website van Grasboom Leusden staat een uitgebreid verslag van deze ontmoeting:  
https://grasboomleusden.nl/actueel/inspireratie-en-nieuwe-inzichten-bij-ontmoeting-klassewonen-
en-grasboom/ 

https://grasboomleusden.nl/actueel/inspireratie-en-nieuwe-inzichten-bij-ontmoeting-klassewonen-en-grasboom/
https://grasboomleusden.nl/actueel/inspireratie-en-nieuwe-inzichten-bij-ontmoeting-klassewonen-en-grasboom/
https://www.grasboom-leusden.nl/
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Nieuwe kansen voor KlasseWonen  
 

Begin 2020 is er een bouwperceel beschikbaar gekomen in de Arnhemse nieuwbouwwijk Schuytgraaf. 
De gemeente heeft KlasseWonen hierover geïnformeerd en gevraagd of we belangstelling hebben.  
Dit was de start van een uitgebreid overleg – door twee van onze begeleiders – met diverse partijen. 
Met de gemeente, die nu nog eigenaar is. En ook met woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem.  
 

KlasseWonen heeft immers niet het geld om zelf woningen te laten bouwen. Daarvoor hebben we een 
andere partij nodig. En dan bij voorkeur een woningcorporatie, die de woningen na realisatie wil 
verhuren aan de leden van KlasseWonen. Met Volkshuisvesting Arnhem hebben we al eerder 
gesprekken gevoerd (zie ook onze vorige nieuwsbrief). Omdat zij onze idealen kennen en begrijpen, zijn 
we met hen gaan overleggen over de locatie Schuytgraaf.  
 

Tot nu toe verlopen de gesprekken voorspoedig. De gemeente Arnhem en de woningcorporatie 
Volkshuisvesting Arnhem zijn beide positief over de realisatie van een KlasseWonen-project in de wijk 
Schuytgraaf. Het gaat daarbij om circa twaalf sociale huurwoningen. Vanwege de prikkelregie gaan we 
voor grondgebonden woningen, waarbij er dus niemand boven of onder je woont.  
 

Natuurlijk zijn er nog heel veel stappen te zetten. Er 
moeten  tekeningen gemaakt worden,  en – altijd weer 
een spannend punt – er moet onderhandeld worden 
over het geld. Hoeveel vraagt de gemeente voor de 
grond? En wat kost het bouwen van de woningen? En 
dan moeten er natuurlijk ook nog allerlei bouwkundige 
en technische zaken worden uitgewerkt.  
 

Het is nog niet 100% zeker of het lukt om een 
KlasseWonen-project te realiseren in Schuytgraaf, maar 
we zijn wel hoopvol. We houden jullie op de hoogte! 

 
 
Subsidie van de provincie Gelderland  
 

Het kost veel tijd en werk om te onderzoeken of een project in Schuytgraaf haalbaar is. Daarom hebben 
we aan de Provincie Gelderland om een subsidie gevraagd voor het haalbaarheidsonderzoek. Dit is een 
subsidie in het kader van CPO ofwel Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.  
 

Zo’n subsidieaanvraag indienen is nog best een lastige klus, want je moet er allerlei bijlagen voor 
aanleveren. Toen we alle documenten en het aanvraagformulier eenmaal hadden ingediend kwam er 
tot onze grote vreugde al heel snel goed nieuws: de Provincie Gelderland geeft ons € 12.000 subsidie!  
 

Door dit geld kunnen we serieus aan de slag met de locatie Schuytgraaf en een goed 
haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. We zijn hier ontzettend blij mee en willen de provincie heel 
hartelijk bedanken voor haar subsidie! 
 

Bedankt! 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt november/december 2020.  

http://www.mobiele-stad.nl/wp-content/uploads/2017/02/logo-provincie-gelderland.png

