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Bouwen en Wonen
Het is rustig geweest in Giel Peetershof tijdens de bouwvak, maar het heeft er niet stil gestaan! De fundering van
de eerste woning is aangelegd en de bouw is begonnen.

Openbare Ruimte
Met volle kracht is Adviesbureau Brouwers deze week weer aan de slag gegaan met de openbare ruimte in Giel
Peetershof. Het schiet goed op met de bestrating. Als eerste worden de resterende rijwegen aangelegd en
vervolgens worden voetpaden gemaakt. In de aankomende 6 weken zullen deze werkzaamheden afgerond
worden.

De eind mei ingezaaide hennep staat inmiddels hoog en heeft veel aandacht getrokken van de media: ons
statement voor alternatieve, duurzame en gezonde bouwmaterialen is geslaagd! In één maand tijd stond onze
hennep in een krantenartikel in Dagblad de Limburger, huis aan huisblad de Hallo, was er een radio interview
hierover met Caroline op L1 en een nieuwsbericht op Omroep P&M. Al deze berichten zijn te vinden op onze
website en social media.
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In onze vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat we bezig waren met het ontwerp van een Giel Peetershof
informatiedoek om op het gras te plaatsen van Fase 1 naast de weg. Dit doek is inmiddels klaar en geplaatst!

Communicatie en Marketing
Brochure
Zoals gemeld in de vorige edities van ons nieuwsbrief werken wij aan een nieuwe informatiebrochure. Deze
bevat informatie die nodig is bij de aanloop naar de bouw van een eigen, duurzame woning. Denk hierbij aan
informatie en tips omtrent het kiezen van een architect, het reserveren van een kavel, toezicht tijdens de bouw,
programma van eisen aan de woning en een overzicht van de bijkomende kosten bij zelfbouw. Zodra deze
brochure uit is zal deze op de website geplaatst worden ter inzage en download. Wij verwachten dat deze
brochure over een paar weken beschikbaar is.
Website
Het is in oktober 1,5 jaar geleden dat wij onze huidige website lanceerden. Inmiddels zijn we erg gegroeid in het
project. Ook beschikken we over veel meer informatie dan toen en kunnen we een betere inschatting maken van
welke informatie geïnteresseerden zoeken op onze website en wat wellicht overbodig is. Dus tijd voor een
update! Natuurlijk zijn we regelmatig bezig geweest met het updaten van informatie en het toevoegen van
nieuwtjes en partners. Maar nu gaan we alle teksten plus de menuopbouw doorlopen en aanpassen waar nodig.
Dus binnenkort tref je een vernieuwde website! Nog tips voor onze website? Wij horen het graag!
Social Media
Wij posten regelmatig nieuwtjes omtrent Giel Peetershof en duurzaam bouwen op onze Twitter en
Facebookpagina. Dus volg ons op Twitter en like onze Facebookpagina om op de hoogte te blijven van ons
laatste nieuws.

Evenementen
Het openbaar gebied wordt binnenkort opgeleverd en dat moet gevierd worden! 7 oktober is de datum die wij
hiervoor in gedachten hebben. Wij gaan nu aan de slag om hier iets moois voor te organiseren. Heb jij tips? Dan
horen wij het graag!
In het kader van de oplevering van het openbaar gebied willen wij graag een gedenkteken plaatsen ter
nagedachtenis aan Giel Peeters. Om samen te brainstormen over ideeën voor dit gedenkteken, hebben wij een
oproep gedaan aan geïnteresseerden en gerelateerden aan Giel Peeters. Inmiddels hebben verschillende
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mensen hier gehoor aan gegeven en starten wij binnenkort met de organisatie van een bijeenkomst om deze
mensen samen te brengen en tot mooie ideeën te komen samen.

Op zondag 18 september vindt de PuurFair plaats in de Westergasfabriek in Amsterdam, van 10.00u tot
18.00u.Wij hebben een stand gehuurd op deze beurs om Giel Peetershof te vertegenwoordigen. Amsterdam ligt
niet bepaald in de buurt maar daar wij het afgelopen jaar ondervonden hebben dat minstens de helft van de
interesses in bouwen in Giel Peetershof uit West- en midden Nederland komt, is het belangrijk om ook op die
markt te (blijven) focussen. Tevens is de PuurFair dé duurzame beurs van Nederland met stands, lezingen en
workshops over wonen, energie, voeding, lifestyle, crowdfunding, mobiliteit en vrijetijd. Ook is er een speciaal
baby- en kinderplein. Kom jij ook? Je kunt hier kaarten bestellen met het waardebepaling achteraf systeem
waardoor je met een richtprijs van €10 al een kaartje koopt.

Verkoop
Er blijven contactverzoeken binnenkomen via verschillende kanalen, onder andere via onze website en Sustainer
Homes. Ook zijn er al een aantal aanmeldingen, van belangstellenden uit eigen gemeente, voor het bouwen van
een woning in eigen beheer maar ook in CPO verband. Wij hechten veel waarde aan de communicatie met
geïnteresseerden in ons project en geven hier dan ook hoge prioriteit aan. De informatiepakketten die wij kort
geleden hebben samengesteld en naar verscheidene geïnteresseerden verstuurd hebben zijn positief ontvangen

Algemeen
Tijdelijk gebruik grond fase 1
Gelet op de voortgang van de aanleg is dit niet meer aan de orde. De woonvelden worden, zodra het weer het
toe laat, ingezaaid met gras en deels met bloemenmengsel.
Tijdelijk gebruik grond fase 2
Zoals vermeld in vorige edities van deze nieuwsbrief en onder het kopje
‘Openbare Ruimte’, is er eind mei kalkhennep gezaaid in Fase 2.
Kalkhennep is een sterke en veelzijdige plant die in open dampbouw of
bijvoorbeeld als biologisch strooisel bij (pluim)vee gebruikt kan worden. Het
is sterk vochtregulerend en rot of brandt niet. Met de keuze voor de
inzaaiing met
kalkhennep willen we een statement maken voor
alternatieve, duurzame en gezonde bouwmaterialen.
Website en Social Media
Op onze website www.gielpeetershof.nl vindt u alle actuele projectinformatie. Ook zijn wij te vinden op
Facebook – Giel Peetershof en Twitter – GielPeetershof. U kunt contact met ons opnemen door een email te
sturen naar info@gielpeetershof.nl of te bellen naar gemeente Peel en Maas op nummer 077 30 666 66.
Met duurzame groet,
Team Giel Peetershof
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