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Je nieuwe buurt
zelf ontwikkelen

BUURT ONTWIKKELEN CPO houdt kort
weg in dat bewoners hun eigen buurt ontwikke
len. Van de grondaankoop tot het ontwerp van
het plan . Van het in de markt zetten van de
won ingen tot de oplevering. Een he le klus. 'Een
parttime baan zelfs', stelt Kevin van der Vlist. 'Zo
moet je het echt zien . Maar je leert er enorm
veel van en het is leuk om te doen. En er hangt
een financiële belon ing aan: [ohn Ciocoiu: 'Je
bent tien tot twintig procent voordeliger uit dan
bij een gewone woningaankoop. Dat is nogal de
moeite: De vereniging CPO Langerak werd op
gericht in het voorjaar van 2014 en zocht daar-

onder de dertig jaar naar Gorinchem vertrek
ken : Met die gedachte zocht de initiatiefgroep
contact met de gemeente Molenwaard.
Langerak-Zuid was even in beeld, maar de ge
meente wilde eerst vertreklocaties ingevuld
hebben en zo werd de leeg gekomen Eben Haë
zer uitverkoren voor het CPO-initiatief, pal
naast Langerak-Zuid,

D
e wind waait fris als Erwin van der
Vlist, Kevin van der Vlist en [ohn
Ciocoiu parkeren voor de voormalige
christelijke bas isschool Eben Haëzer.

Verlaten terrein nu, maar dat zal straks anders
zijn. 'Hier kom ik te wonen', wijst Erwin in de
leegte van het schoolplein. Daar wordt zijn
hoekhuis gebouwd in de jongste wijk van Lange
rak, waarvoor hij zelf twee jaar geleden de fi
guurlijke ee rste steen legde, Hij wilde graag in
LangerakjNieuwpoort blijven wonen, maar
liefst in nieuwbouw en dat zat er op korte ter
mijn niet in. Hij wist echter wat Collectief Parti
culier Opdrachtgeverschap (CPO) kon brengen:
'Mijn broer Corne l heeft een CPO-project gedaan
in Groot-Ammers, dus ik heb het idee van hu is
uit mee gekregen. Toen ik het een keer liet val
len in Nieuwpoort was er meteen interesse. Zo
ontstond een initiatiefgroep waarmee we aan de
slag zijn gegaan: 'Volgens mij was er in Lange
rak en Nieuwpoort tien, vijftien jaar niet ge
bouwd. Het zou jammer zijn als al je inwoners
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Je w ilt graag in je eigen stad of dorp blijven w onen, maar je vindt
niet het huis naar je zin. Ontwikkel dan gewoon je eigen buurt!
Dat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. In Langerak
worden zo zeventien woningen gerealiseerd.
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~Je werktzo intensiefsamen met el
kaar in een CPO-project dat je tijdens

het proces meteen een hechte band
opbouwt met je aanstaande buren'

MEER INFORMATIE
EN AANMELDEN
De kopersverenig ing cro
Langerak is act ief op

Facebook en Twitter en

heeft een eigen website:

ww w.cpol angerak.nl. Hier

vindt u meer informatie

over de vereniging, Collec

t ief Part iculier Opdracht ge

verschap en over dit pro

ject. Belangstellenden kun

nen event ueel hun int eres

se tonen door zich aan te

melden via de website of

door een mail te st uren

naar info @cpolangerak.nl.

na de samenwerking met Archite kte nburo
Bikker uit Groot-Amme rs, ee n region ale partner
met veel CPO-ervaring. Tegen het einde van de
zome r lag er een verkaveling op tafe l. Getekend
op basis van de wensen van de bewoner s:
apparte menten, hoek- en tussenwoningen,
tw ee-ond er-een-kapp ers en ee n vr ijstaande
woning. Zeventien wonin gen worden er ge
bouwd. 'Veertien daarvan zijn verkocht', vertelt
Ciocoiu. 'Die bewoner s zijn de koopverplichting
aa ngegaa n: 'Beschikb aar zijn nog ee n hoekwo
ning, een tw ee-ond er-een-kap en ee n beneden
app artement', weet Kevin van der Vlist.
'Daarover lopen gesprek ken. We hopen de
laat ste dri e koper s snel te verwelkom en in onze
vereniging:

VOORFINANCIERING De puzz elstukj es
liggen en ee n deel van de voorfinanciering is ge
daan. 'Dat is het enige risico voor de bewoner s',
weet Kevin van der Vlist. 'Je moet vooraf ee n in
veste ring doen. Onder ande re voor pro jectont
wikkeling, kosten voor advies en voor het ont
werp. In dit geval rond de tienduizend euro per
huishouden. Mocht het proj ect onverhoop t niet
doo rgaan, dan ben je dat kwijt: In Langerak zal
dat waarschijnlijk niet gebe uren. Meerdere
dremp els zijn immers al genome n. Bij de Rabo
bank klopte de vereniging aan voor hypotheek
mogelijkheden en financi eel advies.
'Veel ver strekker s doen per definiti e niet aa n
CPO-proj ecten', weet Kevin van der Viist .

Vlnr: Kevin van der Vlist,

Josia Bikker, Arie de Jong,

Erwin van der Viist en John

Ciocoiu.

'De Rabob ank staat er wel voor open:

SPARREN 'CPO-proj ecten zijn in opkomst',
weet financie el advis eur Robert Boogaa rd vaQ
de Rabobank. 'Wij sparren graag mee bij dit
soort lokale proj ecten. We kunnen al meeden
ken vanaf de voorfinanci ering. In dit geval zijn
we ingesprongen vanaf de financi ering van de
hypotheek met een voorlopige toetsing: 'Die
verschilt niet veel met de normale aankoop van
een huis . Je moet alleen een langer e adem heb
ben. Een hypotheekofferte is een jaar geldig, dus
je moet goed afwegen wanneer je de aanvraag
doet. Zo zitt en er ee n paar haken en ogen aa n.
We proberen de kopers bij het hele proces te
begeleiden: 'Als de aa nnemer gevonden is gaan
we in gesprek met de koper s en de offertes voor
de finan cieringen uitbreng en. We staa n de
kopers in het volgende stadium ook bij met
advis ering voor ver zekeringen en dergelijke.
Zo begeleiden we het hele finan ciële traj ect:

START BOUW In de zomer van 2016 kunnen
de woningen worden opgel everd, mits de bouw
uit erli jk in het laat ste kwartaal van dit jaar van
sta rt gaat. 'Dat is het enige nadeel aa n bouwen
op deze manier', vindt Ciocoiu. 'De tijd die er
voor staa t. Sinds de eers te CPO-plann en ont
stonde n is er drie jaar voorbij gegaan: Verder
zijn de dri e alleen maar positief. 'Ik zou het ee n
volgende keer pr ecies zo doen', is Kevin van der
Vlist helder. 'Hond erd pro cent, geen seconde
twijfel. Je leert er zó veel van. Bovendien bouw
je helemaal naa r eigen wens en inzicht, bouw je
in het pro ces al ee n hechte band op met je aan 
staa nde buren, en je ver dient er nog aan ook:
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