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VOORWOORD 
November en december waren goed gevuld met afspraken in verschillen-
de samenstellingen. Met als resultaat het tekenen van het contract voor de proces-
begeleiding van onze CPO. Alles ter voorbereiding op de presentatie van een eerste opzet 
van ons plan voor Veld Hof op 1 februari 2021 aan de gemeente Veldhoven. 

We zijn in zee gegaan met Droomwonen (www.droomwonen.com) voor het grootste deel 
van het inhoudelijke proces en Samenbouwen.in (https://samenbouwen.in/) voor de 
begeleiding in eerste deel van het proces. Daarnaast nemen we nu stappen om samen 
Orange Architects en met landschapsarchitect Kruit-Kok een eerste schets voor het gebied 
aan te leveren bij de gemeente op 1 februari. 

De CPO vereniging wordt nu officieel opgezet – daarbij zoeken we zeker mensen die de 
vereniging willen komen versterken, met het idee in te willen gaan stappen in het bouwen 
van deze droomwoningen in het groen.   

Door een verschuiving zijn er nu niet langer drie, maar twee CPO’s die gezamenlijk in 
dit gebied een plan mogen ontwikkelen en aanbieden aan de gemeente. Hierdoor is er 
een wijziging geweest in de aantallen huizen die de CPO’s kunnen gaan realiseren. Dit 
zullen we verder in deze nieuwsbrief toelichten.  

Voor nu hele fijne dagen en een gezonde overgang naar het nieuwe jaar gewenst. 
Eentje waarin je misschien samen met ons jullie woondroom kunt gaan waarmaken.  

Met vriendelijke groet,  
Anne en Mark  
Heleen en Joan  
Corine en Dries  
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CPO PROCESBEGELEIDING  
Zoals aangegeven hebben we twee begeleiders gevonden die ons gedurende het gehele 
bouwproces gaan ondersteunen: We hebben in samenspraak met de andere CPO besloten 
om een deel samen te doen (deel 1) en nadat het gezamenlijke deel is voldaan  zoals de 
verdeling van de CPO’s over het gebied gaat de CPO begeleiding met onze individuele 
CPO verder.  

Samenbouwen.in begeleidt ons tijdens fase 1 en richt zich op het verbinden: zij vormen 
een sterke schakel tussen gemeente, de CPO’s en droomwonen.com. In de afgelopen 
maanden heeft Samenbouwen.in al meermalen hun rijke ervaring kunnen inbrengen.  

Droomwonen richt zich op de technisch/inhoudelijke kant van het CPO proces en vormt 
zo een ´tweespan´ met samenbouwen.in. Droomwonen heeft veel ervaring met het 
realiseren van het begeleiden van de mensen in de CPO in het hele proces. Dat begint bij 
het begeleiden van het concreet maken van de dromen van de deelnemers, samen, maar 
bijvoorbeeld ook het selecteren van bouwbedrijven tot en met de oplevering hoort daar 
bij. 
De CPO procesbegeleider is de spil in communicatie met professionals en gemeenten op 
technisch inhoudelijke zaken. Samen met hun zullen wij nu eerst het Plan van Aanpak  
scherp maken. Dit beschrijft de voortgang per fase. De officiēle oprichting van een CPO 
vereniging is een van de eerste stappen.    
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ARCHITECTEN  
Bij het realiseren van een plan zoals het onze met Veld Hof komt een stuk meer kijken dan 
wat huizen ontwerpen en bouwen op stukken grond, De basis is een visie op het gebied, 
waarbij de omgeving, de natuur, de woonambities zowel individueel als collectief, en alle 
functies zoals bereikbaarheid, parkeren, energie opwekken enzovoorts bij elkaar komen. 
Dat is een behoorlijk complexe puzzel en om dat goed te doen hebben we professionals 
nodig op het gebied van stedenbouwkunde, landschapsarchitectuur en architectuur. 
Wij werken al een tijdje samen met Orange Architects, die ons uitstekend geholpen 
hebben met het hele proces totnutoe. Orange heeft een mooie combinatie van expertise 
op het gebied van stedenbouwkundige ontwikkeling, en architectuur vanuit hun World We 
Value missie die goed aansluit bij onze ambities om met ons project duurzaam, sociaal en 
natuurinclusief te gaan wonen.  
We zijn nu ook de samenwerking aangegaan met KruitKok landschapsarchitecten. 
KruitKok heeft een prachtig portfolio op het gebied van landschapsarchitectuur, en heeft 
ook de nodige stedenbouwkundige ervaring. Mariëlle Kok heeft aan de beide CPO’s een 
presentatie gegeven waarin ze aan de hand van een aantal projecten heeft laten zien hoe 
KruitKok werkt. De manier van kijken naar natuur, landschap en wonen, en de oplossingen 
die dat heeft opgeleverd spreken ons erg aan. 
Wij hebben er alle vertrouwen in dat in de samenwerking tussen KruitKok en Orange hele 
mooie dingen zullen ontstaan. In één van de volgende nieuwsbrieven verwachten wij al 
eerste resultaten van deze samenwerking te kunnen presenteren. Zo worden onze dromen 
stap voor stap concreter, en wordt het hopelijk voor mensen die interesse getoond hebben 
om mee te gaan doen in Veld Hof gemakkelijker om zich een beeld te vormen van wat Veld 
Hof gaat worden. 

.    
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EEN GOEDE TIJD OM IN TE STAPPEN  
Zoals in de vorige brief is aangegeven is er veel interesse getoond door aspirant 
deelnemers. Maar wanneer is het een goed moment om de knoop door te hakken of je 
mee wilt doen of niet? Een CPO is een unieke kans om je woondroom waar te maken, 
maar er komt ook veel onzekerheid bij kijken, zeker in het begin. Iedereen gaat hier anders 
mee om. Hoe eerder je meedoet, hoe meer je mee bepaalt hoe die droom werkelijkheid 
gaat worden maar ook hoe meer onzekerheid je hebt. Onze CPO begeleiders hebben het 
proces omschreven als een trein: je kunt op een aantal haltes instappen maar de trein gaat 
niet achteruit. Dat betekent dat beslissingen die eenmaal genomen zijn en keuzes die 
gemaakt zijn niet meer herroepen worden.  
Als je samen met ons deze droom wilt gaan realiseren én actief wilt meedenken over het 
ontwerp van de huizen en de inrichting van het gebied, dan is dit een goede tijd om in te 
gaan stappen. Neem vooral contact met ons op als je het hier eens over wilt hebben. 

Op de rechterpagina staat het proces zoals de gemeente wil dat wij dat doorlopen 
aangegeven. Wij hebben de eerste twee stappen met succes afgerond, en verwachten op 
1 februari de derde te zetten. De voorbereidingen voor de fase daarna zijn in volle gang.  
In die fase wordt dus het voorlopig ontwerp gemaakt, waarin al heel veel keuzes worden 
gemaakt: over het type huizen, bouwwijze, kavelgroottes, landschappelijke inrichting 
enzovoorts. Ook wordt dan al een keuze gemaakt voor de aannemer die het plan gaat 
bouwen. 
Voorlopig blijven wij uitgaan van de types woningen die in de vorige nieuwsbrief 
gecommuniceerd zijn, zie de tabel. Dit kan nog veranderen, de tabel is slechts een 
indicatie, de achterliggende gedachte is dat we een wijkje willen bouwen waarin ruimte is 
voor diversiteit, waarin mensen in verschillende fasen van hun leven goed kunnen wonen 
en er daarbij passend woningaanbod is. Samen met de architecten en deelnemers in Veld 
Hof zullen we dit in de komende periode verder uitdiepen.  
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Fasering
Bouwgroepproject

Stap 1
Stap 2

Stap 3Stap 4

Stap 5 Stap 6

Oriëntatiefase 'HÀQLWLHIDVH

Voorontwerp 
'HÀQLWLHI�
ontwerp

Bouwvoorbereiding Bouwen

Elk bouwproject verloopt in een aantal vaste stappen (fasen); dat geldt ook voor een 
project met een bouwgroep. Zorg ervoor dat je bij het voorbereiden van het project 
met elkaar bepaalt welke activiteiten er per fase moeten worden uitgevoerd, wie erbij 
betrokken zijn en hoe de besluitvorming geregeld is. Het is verstandig om alles in een 
stappenplan vast te leggen.

Disclaimer: Dit proces schetst een voorbeeld van de mogelijkheden op basis van een CPO-proces. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Bron voor de bouwfasering www.zelfbouwinnederland.nl.

Registratie van jouw 
initiatief of bouwplan via 

www.zilverackers.nl

Invullen en inzenden 
volledig ingevulde ‘checklist 

kwaliteitsroos’.

Toetsing van je plan  
aan de ‘checklist 
kwaliteitsroos’.

Presentatie van je plan  
aan het kwaliteitsteam door  

2 of 3 bouwgroepleden.

Indienen verzoek 
beoogde locatie en 

intentieovereenkomst.

2e presentatie  
kwaliteitsteam 

Indien consistent beeld op 
de kwaliteitsroos, voldaan 
aan alle randvoorwaarden 

vervolgstappen:

In de oriëntatiefase werk je jouw idee 
en de mogelijke scenario’s uit, peil 
je de behoefte van initiatiefnemers, 
zoek je partners, ambassadeurs 
en onderzoek je heel globaal de 
haalbaarheid.

In de definitiefase wordt het project voorbereid. 
De belangrijkste activiteiten in de definitiefase zijn:
1.  Werven van deelnemers aan het project tot minimaal 25% 

van het totaal aantal gewenst te bouwen huizen.
2.  Selecteren begeleider.
3.  Opstellen globaal plan van aanpak, projectstructuur,  

globaal programma van eisen. 
4.  Opstellen globale budgetraming en verdeling  

kosten, toetsen haalbaarheid.

1. Oprichten van de kopersvereniging.
2. Contracteren begeleider.
3. Contracteren architect en technisch adviseurs.
4. Indelen individuele woningen (+ eerste raming kosten).
5. Verkavelingsplan maken.
6. Voorlopig ontwerp maken.
7. Voorlopige raming maken.
8.  Selecteren mogelijke bouwbedrijven en eventueel bouwteamovereenkomst.
9. Begeleider maakt geactualiseerde begroting.
10.  Sluiten intentieovereenkomst tussen de eigenaar van de grond en de kopersvereniging.

1.  Voorlopig ontwerp uitwerken 
naar definitief ontwerp.

2. Begroting bouwkosten.
3.  Overeenkomst aannemer  

en vereniging.
4. Voorbereiding bouw.

Dit is een intensieve fase waarin veel geregeld  
moet worden. De belangrijkste activiteiten zijn:
1. Aanvragen omgevingsvergunning.
2.  Bij definitieve omgevingsvergunning definitieve  

grondovereenkomst.
3. Opstellen contractstukken (‘technisch ontwerp’).
4.  Aanbesteding en contracteren aannemer 

(indien geen bouwteam).
5.  Koop-/aannemingsovereenkomsten sluiten (grond en bouw).
6. Financiering in orde maken.

In deze fase wordt het bouwplan met de woningen gebouwd 
en, vervolgens, opgeleverd. De werkwijze is in deze fase niet 
anders dan bij een regulier bouwproject. Een directievoerder 
ziet erop toe dat de werkzaamheden worden uitgevoerd 
zoals vastgelegd in de contractstukken. Hij of zij werkt in 
opdracht van de vereniging. 
1. Bouwen.
2. Oplevering.
3. Nazorg en garantie.
4. Feestje!

Zilverackers proces: stap 1 & 2 gezet

type perceel (m2) woonopp. (m2) slaapkamers prijsindicatie

klein 300 100 2-3 € 400.000

medium 400 125 3 € 500.000

groot 500 150 4 € 600.000



PROGRAMMA VAN EISEN  
Wij hebben ondertussen een Programma van Eisen opgesteld op basis waarvan wij 
verdere samenwerking aan kunnen gaan. Mocht je daar inzage in willen dan kunnen wij dat 
op verzoek delen.  

CPO VERENIGING  
In januari 2021 verwachten we de CPO vereniging officieel op te richten.   
Na oprichting van de vereniging kunnen geīnteresseerden daadwerkelijk lid worden.   
Neem gerust contact op bij vragen in aanloop om lid te worden!  

Ook als je nog niet op het punt staat om in te stappen, horen we graag van je of je (nog 
steeds) interesse hebt in Veldhof en of je actief wilt deelnemen en investeren in het 
project. 
Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen:   

e: veldhofzilverackers@gmail.com 
m: 0653659865 
w: www.veld-hof.nl 

BESTEMMINGSPLAN 
Het bestemmingsplan is in augustus door de gemeente aangeleverd en ondertussen online 
doorgevoerd en inzichtelijk gemaakt via:  
https://www.veldhoven.nl/bestemmingsplannen/NL.IMRO.0861.BP00125 

INTERESSANTE LINKS 
Website Veld Hof: www.veld-hof.nl 
Zilverackers (gemeente Veldhoven): www.zilverackers.nl 
VPRO Tegenlicht, Houtbouwers: www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/ 
 2019-2020/houtbouwers.html 
Orange Architects: www.orangearchitects.nl   
Kruit Kok landschapsarchitecten: http://kruitkok.nl 
Samenbouwen.in: https://samenbouwen.in 
Droomwonen: https://www.droomwonen.com 
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