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Samen bouwen in Nunspeet

https://actieplanwonen.mett.nl/archief/1677367.aspx


Vereniging CPO in Vogelvlucht (Ermelo)
Beeld: Veluwse Architecten

https://cpo-ermelo.nl/


CPO Vereniging De Getijden
(Nijmegen)

https://sites.google.com/view/cpodegetijden/homepage


Tiny Houses in Lanxmeer (Culemborg) 

www.tinylivinglanxmeer.nl
Beeld: Architect Filip Mens

https://actieplanwonen.mett.nl/aan+de+slag/deel+je+kennis/1805382.aspx?t=Twijgenhof-samen-werken-aan-permanente-duurzame-huizen
http://www.tinylivinglanxmeer.nl/


Woongemeenschap Zuiderveld (Nijmegen)
Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland - www.cveg.nl
Vierde woongemeenschap woningcorporatie Talis i.s.m. een bewonersinitiatief en de 
Woningbouwvereniging Gelderland

https://actieplanwonen.gelderland.nl/nieuws/1912405.aspx?t=In-de-schijnwerper-Ecodorp-Zuiderveld
http://www.cveg.nl/


Gelderland
- Regeling Collectieve wooninitiatieven (CWi)

Ø Subsidie: voor onderzoeken haalbaarheid, daarna
Ø Lening: in de planontwikkelingsfase 

- Kennisbijeenkomsten en rondleidingen
- Challenge Mijn huis staat in Gelderland – 6 leegstaande gebouwen
- Advies en planbegeleiding bij gemeenten
- Versnellen woningbouw door gemeenten – subsidieregeling inhuur 

tijdelijke capaciteit / expertise
- Handreiking Woningsplitsing voor gemeenten
- Leefbaarheidsalliantie – sociale cohesie in de buurt
- Inzet financieringskennis- en netwerk van het OHG 

(Ontwikkelings en herstructureringsmaatschappij 
Gelderland)

https://www.gelderland.nl/Subsidies/Collectieve-Wooninitiatieven
https://actieplanwonen.mett.nl/mhsig/default.aspx
https://www.gelderland.nl/Subsidies/Versnellen-woningbouw-door-gemeenten-inhuur-tijdelijke-capaciteit-of-expertise
https://actieplanwonen.mett.nl/nieuws/1956791.aspx?t=Woningbouw-versnellen-door-woningsplitsen
https://leefbaarheid.gelderland.nl/default.aspx


Gelderse regeling
• In 2006 is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) door het 

Rijk bij de provincies geïntroduceerd
• Regeling is telkens verlengd met Gelderse inzet
• Subsidie is voor inhuur procesbegeleiding voor een goede start van het 

initiatief
• Regeling is sinds 2017 vereenvoudigd 
• Stand: 120 initiatieven geholpen met subsidie, 87 zijn gerealiseerd 

(997 woningen), 11 gestopt en 22 projecten lopen nog
• Ieder collectief wooninitiatief is weer anders
• Merendeel CPO-initiatieven 
• Wooncoöperaties in opkomst  
• Actieplan Wonen - Collectieve wooninitiatieven

https://actieplanwonen.mett.nl/14+acties/collectieve+wooninitiatieven/default.aspx


Nu tel ik weer mee

Collectief wonen biedt kansen voor samen ouder worden, zelfstandig 
wonen met omzien naar elkaar. En bijvoorbeeld voor jongeren die 
samen in hun geboortedorp willen (blijven) wonen. 

We vinden het als provincie belangrijk dat mensen zelf kunnen 
bepalen hoe ze wonen en met wie. Daarom bieden we hulp.

Marja aan het woord

Bewoonster van Woongemeenschap 
Het Eikpunt

https://vimeo.com/313749863
https://vimeo.com/313749863
https://www.woongemeenschapeikpunt.nl/
https://www.woongemeenschapeikpunt.nl/

