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. Naast de btijdschap over het reaJiseren vaa deze aieuwe wooavonn tijdens I

de opening, ook aandacht voor de vele problemen die zo'n project oplevert. Zo
liep het met de toegezegde inspraak wel eens spaak en mag het geite,!hok niet
gebruikt worden voor het huisvesten van geiten. (Foto: Schutte).

Centraal wonen opent Praathuis - ~""

! Won en is meer dan
alleen maar een
dak boven je hoofd

(Van ooze verslaggeefster
Ineke Noordhoff)

ALMERE-BAVEN - ..Woningbouw
vooniet alleen maar in de primaire
menselijke behoelte aan onderdak. WJj
proberen bier ook in te spelen op ande-
re meuselijke behoeften. zoals de
woonomgeving, soeiale oontacten en
kinderontplooiing". Dat zei Renk van
Coevorden zaterdagmiddag tegen de 45
gezinnen vanhet project-Centraal Wo-
nen, die bijeen waren gekomen om hun
"Praathuis" te openeD.

Aan het Lindemanplein, waaraan
het Praathuis Iigt, werd de vlag gehe-
sen, de jeugd en ouderen zongen twee
liederen en er werd een flinke lading
vuurpijlen de lucht ingeschoten. Met
behoud van hun eigen privacy tracht-
en de 45 gezinnen aan de Redemark
'at meer aandacht aan hun woonom-
~ en de mensen daarin te schen-
m.
Het Pr8fthuis, dat grotendeels door
bewoners zelf werd gebouwd, is een
rt verlengstuk van de woonkamer
~er huis. In het Praathuis is tevens
verwarmingsinstallatie onderge-
ht. Met een speciale pomp wordt

gebruik gemaakt van de warmte van
het grondwater.

Wethouder Dick Bos, die zaterdag
ook even een kijkje kwam nemen, stak
zijn waardering voor het hele project
Diet onder stoelen of banken: "Willen
jullie voor me opschrijven, hoe dit fi-
nancieel allemaal rond is gebreid?",
vroeg Bos de Redemarkers. "We kun-
nen het dan bestuderen en andere in-
initiatiefnemers ter hand steIlen". Bos
sprak over de problemen in de woning-
bouw en de vreselijke prijzen die de
meeste mensen moeten betalen voor
het wonen. Met name de ontwikkeling
van de energieprijzen noemde Bos een
van de boosdoeners waar het de hoge
woonIasten betreft.

De Redemarkers werden tijdens de
feestelijkheden verrast door een optre-
den van een van de buren. Rondom het
project-Centraal Wonen liggen enkele
bungalows, die eigenlijk nergens bij
horen: "Wij hebben besloten om een
vereniging op te richten, dat is de Ver-
eniging van Vriendelijke Buren van
Centraal Wonen, en wij wensen jullie
veel pret in je Dieuwe Praathuis", aldus
de woordvoerder van de zes Redemark
gezinnen, die niet "centraS)l UlQAen".


