Woongroep De Mijlpaal, iets voor u?
Woongroep De Mijlpaal heeft na een
zoektocht van jaren groen licht gekregen voor
de bouw van ca. 19 appartementen aan de
Brabantring in Nuenen op de locatie van de
gelijknamige basisschool. Een mooie locatie
met veel groen en voorzieningen in de buurt.
De koopappartementen, met
gemeenschappelijke ruimten en tuin, worden
in eigen beheer gebouwd.
Op dit moment telt de woongroep van senioren 10 een- of tweepersoons huishoudens. Deelnemen
aan een woongroep is een bewuste en weloverwogen keuze. Je kiest daarmee voor het lidmaatschap
van een woongemeenschap, met behoud van privacy en zelfstandigheid. Dat houdt ondermeer in dat
de bewoners naar elkaar omkijken, maar ook te maken krijgen met regelmatig overleg. Voor alle
duidelijkheid: een woongroep is geen commune, geen verzorgingshuis en geen serviceflat. Als je nog
niet weet of wonen in een woongroep wat voor je is, doe dan de test ‘Gemeenschappelijk wonen,
iets voor mij?’ van de Landelijke Vereniging voor Gemeenschappelijk Wonen voor Ouderen (LVGO),
te vinden op onze website www.woongroepdemijlpaal.nl
Hoewel het definitieve aantal appartementen op dit moment nog niet helemaal vaststaat, willen wij
ons huidige ledenbestand reeds nu aanvullen met nieuwe ‘kandidaten’, zodat zij op het moment dat
het exacte aantal woningen bekend is meteen kunnen ‘instappen’.
In ons visiedocument (zie onze website) staat aangegeven, dat we ons richten op personen vanaf 45
jaar en dat voor de continuïteit van de woongroep een evenwichtige leeftijdsopbouw essentieel is.
De gemiddelde leeftijd van onze leden ligt momenteel ruim boven de 70 jaar. Daarom richten we ons
voor nieuwe leden in eerste instantie op personen van 45-70 jaar en vitale 80-plussers.
Als onze plannen u aanspreken en het wonen in een woongroep voor u een aantrekkelijke
woonvorm lijkt, kunt u dit per e-mail laten weten aan secretariaat@woongroepdemijlpaal.nl
onder vermelding van uw naam en geboortejaar. U ontvangt dan een uitnodiging (link) voor de
digitale informatiebijeenkomst op maandag 8 maart 2021 om 19.30 uur, waarin de actuele stand
van zaken zal worden belicht. Vragen van uw kant worden dan graag beantwoord. Tot slot verwijzen
wij u naar onze privacyverklaring op onze website.

