Inspreken commissies gemeenteraden namens klein crailo
Beste commissieleden, vanavond spreken we in om u te vertellen over ons initiatief klein crailo.
Daarnaast vragen we van u ruimte om actief mee te kunnen doen met de ontwikkeling van
Buurtschap Crailo. In deze vijf minuten gaan we in op drie dingen:
1. Wie zijn we
2. Wat willen we
3. Wat vragen we van u

Wie zijn we
Klein crailo is initiatief van ca 20 mensen uit de drie gemeenten. We delen een gezamenlijke missie:
‘Op klein crailo willen we anders wonen: compact, duurzaam, verbonden met de natuur en met
elkaar. We zijn open, gericht op onze omgeving en hebben de blik naar de toekomst. Klein crailo zien
we als een levendig onderdeel van Buurtschap Crailo. We maken gebruik van de kracht van de natuur
en de nieuwste technologieën om onze footprint te beperken. We wonen op een klein oppervlak, want
dan hebben we meer ruimte en tijd om in te zetten voor de wereld om ons heen.’
Onze groep heeft elkaar deze zomer gevonden en is aan de slag gegaan met het ontwikkelen van
ideeën. Dat is natuurlijk een risico, omdat de kaders voor het Buurtschap Crailo nog lang niet volledig
zijn uitgewerkt. We staan open en zijn flexibel om onze ideeën verder te ontwikkelen zodat ze passen
binnen het grotere geheel. En tegelijkertijd willen we u toch vast laten weten dat we er zijn!

Wat willen we
Klein crailo staat open voor iedereen: jong, ouder, alleen of samen. Wat we vragen is dat mensen
zich in willen zetten voor het buurtschap Crailo en voor klein crailo in het bijzonder. Dat je duurzaam
leven belangrijk vindt, en houdt van een beetje reuring om je heen.
We hebben een Programma van Wensen gemaakt. Het brengt de gezamenlijke wensen van de
werkgroep in kaart, dat dient als basis voor verkennende gesprekken met GEM Crailo BV en de
betrokken gemeenten, en belangstellenden. We hebben twee pijlers: bouwkunst en gemeenschap.
De eerste pijler: bouwkunst
-

We gaan uit van permanente bouw. Soms worden wij met Tiny House gemeenschap
geassocieerd: dit zijn wij niet.
De gemiddelde oppervlakte van een woning is 50 m2 footprint, echt compact dus.
Een ideale groepsgrootte is 20-40 huishoudens vanwege het financiële voordeel. Een
gemeenschappelijke ruimte/werkplaats is onderdeel van de plannen.
In de bouw worden alleen ecologische/natuurlijke/bio-based of herbruikbare materialen
toegepast.
We kiezen voor 0 op de meter en onderzoeken passende systemen om dit te realiseren,
aansluitend op de keuzes die voor geheel Crailo worden gemaakt.
Het gemeenschappelijke gebouw biedt faciliteiten als werkplaats, ontmoetingsruimte met
keuken, opslag gezamenlijk gereedschap

De tweede pijler: gemeenschap
Klein crailo is een actieve, open gemeenschap. Door bewoners, voor bewoners en voor anderen! We
denken aan een avond in de week samen koken en eten, oppassen of helpen met de boodschappen.
Of aan een samenwerking met de bibliotheek en mensen die onze gemeenschappelijke ruimte
gebruiken voor activiteiten. We delen elektrische auto's, fietsen en gereedschap met onze buren op
Crailo. We gaan op zoek naar organisaties en bedrijven die met ons leven in de brouwerij brengen.
De buitenruimte is superbelangrijk voor klein crailo. Een droom is een tuin te maken die zo is
aangelegd dat je er buitenconcerten geeft, films draait, educatie projecten organiseert. Dat
bewoners uit de buurt en van verder weg graag even komen struinen en ontspannen, dat je elkaar
makkelijk ontmoet. Wat ons betreft kun je in de tuin spelen en bewegen. Omdat we klein wonen, zijn
we meer gericht op buiten. Dat zie je terug in de tuin.

Wat vragen we van u
Wij vragen de ruimte voor ons als groep, maar ook voor vergelijkbare initiatieven om de duurzame
ambities van Crailo verder vorm en invulling te geven. Wij willen bijdragen aan het succes van Crailo
en zijn bereid om onze tijd en energie hierin te steken.
Daarom vragen wij aan u om op korte termijn beleid en kaders op te stellen, samen met inwoners,
zodat onze en andere initiatieven zich verder kunnen ontwikkelen. Liefst nog in de zomer van dit jaar.
Gebruik ons als bron van idee en inspiratie. We zijn meer dan een klankbordgroep die reageert op
gemaakte plannen; we hebben de denkkracht en daadkracht om mee vorm te geven!
Ten slotte, wij vragen om ruimte voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) mogelijk
maken op Crailo. Het bouwen in CPO draagt bij aan kwaliteit, het realiseren van vooruitstrevende
ambities op het gebied van duurzaamheid, architectuur, samenleven en zorg. En betaalbaar, want als
je je wilt inzetten voor Crailo is er wat ons betreft ruimte voor iedereen.
Tot slot: Wij vragen de raden om daar waar mogelijk bij komende beslissingen rekening te houden
met ons initiatief. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.kleincrailo.nl. Dank
voor jullie aandacht en wij hopen in de toekomst samen te kunnen werken!

