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De overstap naar een duurzaam leusden

Maken we samen
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Wĳ willen verantwoordlĳkheid nemen voor:

Roadmap
naaR EEN Participerende samenleving

Meer bio-diversiteit

Duurzaam en circulair
leven en werken

Zorg en omkĳken
naar elkaar

aantrekkelĳk buitengebied
voor Leusden

Lokale en biologische
voedselproductie

Actieve rol in de
nieuwe energietransitie



Wat we bieden
Waar we contractueel verantwoordelĳkheid voor nemen

De kerngroep van ca. 10-15 bewoners beheert en initieert de volgende zaken:

Energietransitie
Met kleine woningen is het makkelijk

experimenteren

Aantrekkelĳk buitengebied
Ontsluiten van het buitengebied met
nieuwe, recreatieve vervoersmiddelen

Biodiversiteit
Door een voedselbos, pluktuin en verspreiding

van flora en fauna in de omgeving

Zorg voor elkaar
In eerste instantie op elkaar kunnen terugvallen

voor steun. ‘Back-to-basic-woningen’ voor
tijdelijke gasten die een time-out nodig hebben

Circulaire economie
Ondersteunen van circulair ondernemen

Voedselbos
werken aan bewuste, lokale voedselvoorziening



De Proeftuin
met behoud van karakter en functie van het landschap

Groen aanzicht

Voedselbos

Biodiverse pluktuin

Bĳenpopulatie

Vervoersmiddelen voor
ontdekken van de omgeving

Inspiratie en educatie

Sociaal en circulair Ondernemen

Parkeren en laden

microwonen en beheer

Spelen en ontdekken

Impressie uitgewerkt op voorbeeldgrond



It takes a village...
WE KUNNEN DIT NIET ALLEEN

De duurzaamheidsagenda 2019-2022 wil laten zien hoe groot de

impact is wanneer we duurzame keuzes maken. Voor de natuur,

het milieu en voor Leusdenaren zelf!

Veel van die keuzes zijn helaas nog niet vanzelfsprekend of simpelweg

niet mogelijk door marktwerking of beleid. Zo is er bijvoorbeeld veel

vraag naar kleiner wonen maar worden er uitsluitend grote huizen

gebouwd. Ook regelgeving zoals ‘rood-voor-rood’ zit die innovatie in

de weg. Wij geloven dat deze status quo te doorbreken is maar

dat gaat niet zonder hulp van gemeente en provincie.



Uw investering.
Wat vragen wĳ er voor terug

Actieve steun in de zoektocht
naar een geschikte locatie in de

overgangszone tussen dorp
en buitengebied

Right to challange: vergoeding voor
de uitvoering van die onderdelen
van het gemeentelijke of provinciale
beleid door ons initiatief

Meewerken aan een meer flexibele
oplossing voor de ‘rood-voor-rood’
regeling (10 x 30m² ipv 1x 300 m²)

Korting op of subsidie voor 
grondkosten zoals dat nu vaak 
bij woningstichtingen gebeurt



WWW.WONENINDEOVERSTAP.NL

D E O V E R S T A P

Steun ons initiatief en geef gehoor aan
de oproep van zkh willem Alexander
Kom bij ons langs op de digitale raadsvergadering op 8 april 2021

https://www.wonenindeoverstap.nl

