
Amsterdam, 7-7-2020

Geachte raadsleden, geachte Heer/Mevrouw,

Wonmgschaarste, piekende huizenprijzen en veel concurrentie. Zo is de situatie voor een starter op 
zoek naar een koophuis op dit moment te omschrijven. Veel starters kunnen niet mee doen op de 
huizenmarkt.

Wij, Marjolein > <*n Maarrpn schrijvsn u omdat wij op zoek zijn naar een plek om te

wonen.
Een deel van onze generatie blijft graag in de stad, maar ook steeds meer mensen willen juist de 
stad uit Hoe mooi zou het zijn als de prachtigste gemeentes van Nederland beetje bij beetje 
stukken land zouden vrijgeven waar starters een stukje vrijheid kunnen krijgen en zelf iets op zouden 
kunnen bouwen. Wij vinden dat daar dan uiteraard regels bij horen.

We hebben de afgelopen jaren op veel verschillende plekken gewoond in Nederland en in veel 
verschillende woonvormen. Zo hebben we in een appartement gewoond in Amsterdam west, op 
een kleine kajuitboot, in een tipi, een caravan en in een flat. Hierbij voelden wij ons het fijnst en het 
meest op ons gemak als we ergens in woonden dat iets van de standaard afwijkt. Nu vinden wij het 
tijd om een vaste plek te zoeken waar wij ons kunnen settelen. Wij zouden iets willen maken dat 
opgaat in de omgeving en wat een inspiratiebron zou kunnen zijn voor anderen. Hierbij richten wij 
ons op de toekomst en staat het milieu bij ons voorop. Zo willen we een energieneutrale woning 
met een grijswatersysteem aanleggen zodat we het afvalwater kunnen hergebruiken. Verder, om 
met zo veel stroom te verbruiken, willen we de meeste elektra in het huis laten draaien op 12 volt 
waardoor je al snel genoeg hebt aan zonnepanelen. Dit alles is een klein begin van hoe wij ons plekje 
voor ons zien. Een plekje dat past in een wereld die we anders moeten gaan indelen op het gebied 
van energiezuinigheid voor een schoner milieu.

Ons doel: Uw gemeente ervan overtuigen dat meerdere mogelijkheden voor zelfvoorzienende, 
creatieve, kleine huizen uw gemeente met alleen interessanter zal maken, maar ook vele malen 
populairder onder starters.

Onze visie: Vrijheid maakt het beste in de mens los. We hopen dat u ons zou kunnen helpen met een 
plek waar wij onze droom zouden kunnen waarmaken en zo een inspiratiebron kunnen worden voor 
u en anderen. Wij willen u vragen of wij ons complete plan zouden mogen komen presenteren.

Denkt uw gemeente wellicht al na over plannen van zulk soort7
We horen uiteraard graag uw reactie. U kunt altijd contact met ons op nemen via e-mail of telefoon, 
of middels een afspraak in uw gemeente.

Met vriendelijke groet,

Maarten Eijpe & Marjolein van der Wiel


