Persbericht

Er is nu een register van Tiny House bewoners
Hoe kom je aan een lijst van inwoners die geïnteresseerd zijn in het wonen in een Tiny House en
waarom zou je dat willen? Je kunt een oproep doen in de lokale media, of een
informatiebijeenkomst organiseren. Sinds april is er een mogelijkheid bijgekomen: het Register van
(aspirant) Tiny House bewoners van Tiny House pionier Marjolein Jonker, ook wel bekend als
Marjolein in het klein.

Tiny Housing biedt kansen
Een Tiny House is een nieuwe woonvorm met een duidelijke filosofie. Kleine volwaardige vrijstaande
woningen van maximaal 50 m2 vloeroppervlak met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Ze
staan op een (tijdelijke) fundering, maar ook op wielen. Steeds meer gemeenten krijgen vragen van
inwoners over de mogelijkheden om in een Tiny House te wonen. Er is niet alleen een toenemende
vraag vanuit de inwoners, de Tiny House beweging biedt ook kansen voor de gemeente. Kansen om
aan doelstellingen te werken op het gebied van duurzaamheid, vitaliteit en participatie. Tiny Houses
bevorderen de doorstroming en de diversiteit in het woningaanbod voor kleine huishoudens. Ze zijn
daarnaast een geliefde woonvorm van een groeiende groep bewust in het leven staande mensen in
diverse leeftijdscategorieën.

Vind Tiny House bewoners in uw regio
Wanneer gemeenten of grondbezitters aan de slag willen met deze doorgaans milieubewuste en
minimalistisch ingestelde groep mensen en de vraag naar kleine en ecologisch verantwoorde
woningen wil onderzoeken en faciliteren, dan is het wel zo prettig om over een lijst met serieus
geïnteresseerde aspirant bewoners te kunnen beschikken. Vanaf nu is het mogelijk om een lijst op te
vragen bij het Register van (aspirant) Tiny House bewoners. Marjolein Jonker is Tiny House
bewoonster van het eerste uur, oprichter van stichting Tiny House Nederland en Wooncoöperatie
Tiny House Alkmaar. Ze zag de groeiende groep mensen die op zoek zijn naar een woonlocatie en het
toenemend aantal lokale initiatieven om Tiny House woonlocaties te creëren en besloot vraag en
aanbod bij elkaar te brengen. Voor maar € 10,- per jaar zijn Tiny House woningzoekenden lid van het
register en houdt Marjolein ze op de hoogte van de ontwikkelingen in hun gewenste zoekgebied.
Ruim 400 mensen zijn inmiddels lid en de aanmeldingen blijven gestaag binnenstromen.

Hoe werkt het?
Voor grondbezitters of landgoedeigenaren die nieuwe functies of functiecombinaties voor terreinen
zoeken kan het interessant zijn om aan Tiny Housing te denken. Een (deel van) een terrein verhuren
of verpachten aan Tiny House bewoners kan een interessante nieuwe inkomstenbron zijn waarbij
tegelijkertijd aan andere doelstellingen wordt gewerkt, bijvoorbeeld op het gebied van
duurzaamheid. Ook zijn groepen aspirant bewoners op zoek naar grond om gezamenlijk aan te kopen
zodat er een Tiny House woongemeenschap kan worden gesticht. U kunt eenvoudig een aanvraag
doen bij het register door contact op te nemen met Marjolein: info@marjoleininhetklein.com of tel.
06-42652091. Marjolein kan indien gewenst meer ondersteuning bieden bij de werving en selectie
van aspirant Tiny House bewoners. Zie ook: https://www.marjoleininhetklein.com/overmarjolein/wie-is-marjolein/
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