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- Bestuur: Mitzy Pattinama, Ad Angenent, Fred Arends en Ronald Schubert

- Onbetaalde vrijwilligers, notarieel vastgelegd, statuten en ingeschreven in de KvK

- www.impian-kita.nl en

- www.facebook.com/Stichting-Impian-Kita-Nederland

Impian Kita Wageningen

Project groep: Ed Crawfurd, Patty Crawfurd, Dirk Knoester en Ronald Schubert

Even voorstellen

http://www.impian-kita.nl/
http://www.facebook.com/Stichting-Impian-Kita-Nederland


Onze droom

Samen leven in een woongemeenschap in Wageningen met mensen die 

affiniteit hebben met voormalig Nederlands-Indië. 



Ons doel
• Kleinschalige woonlocatie realiseren voor 55-plussers met affiniteit met 

voormalig Nederlands Indië
• Zelfstandig kunnen wonen in een omgeving waar u zich senang en geborgen voelt 

zonder eenzaam te hoeven zijn
• De Indische cultuur en gebruiken bewaren

- groepsruimte
- kumpulans, workshops
- dagactiviteiten, catering



Ons doel vandaag
• Kennismaking met de geïnteresseerden die zich opgegeven hebben voor het 

nieuwe project in Wageningen
• Projectgroep Wageningen:

- project Duivendaal
- vervolgstappen

• De Indische cultuur en gebruiken bewaren
• Informatie van Van der Leij Vastgoed Groep



Kennismaking
• Vandaag zijn er ca 58 geïnteresseerden uitgenodigd

- Aspirant bewoners Rumah Impian Kita Wageningen
- Definitieve bewoner na toewijzing

• Eventuele herkenning en kennismaking
• Van gedachten wisselen

- Afspraken maken
- Samen locatie bezichtigen
- Suggesties doorgeven



Projectgroep Wageningen
• Projectgroep oprichten
• Inventarisatie
• Doelgroep benaderen
• Behoeften verzamelen
• Informatie bijeenkomsten
• Overleg met Park Duivendaal
• Overleg met instanties



Project Duivendaal
• Locatie Duivendaal (Lawickse Allee, Costerweg, Plantsoen)
• Het terrein is gekocht door Park Duivendaal
• Prille stadium
• Inventarisatie en inlichten
• Definitief ontwerp door Park Duivendaal
• Overleg met instanties (woonstichting, gemeente en beleggers)
• Inschrijvingen, voorwaarden
• Toewijzing





Indische cultuur en gebruiken bewaren

• Samenleven in een woongemeenschap
- kleine Indische samenleving
- samen zijn we sterk, senang en voelen ons geborgen
- saamhorigheid creëren in begrip en wederzijds respect

• Cultuur bewaren door o.a. organiseren
- van workshops, (groeps-)activiteiten
- kumpulans, feestjes en catering

• Bijdrage leveren
- actief deelnemen en suggesties voordragen
- ondersteuning bij het inrichten van de gemeenschappelijke groepsruimte
- het zoeken naar donateurs en sponsoren











Globale planning

• Schetsen van de stedenbouwkundige kaders gebeurt nu

• Vaststellen stedenbouwkundige plan eind 2019

• Opstellen bestemmingsplan medio 2020

• Verkrijgen vergunningen eind 2020

• Bouwen begin 2021

• Klaar eind 2021



Hoe verder?

• Maken stedenbouwkundige plan.

• Dan vaststellen bestemmingsplan.

• Maken ontwerp in ontwerpatelier met toekomstige bewoners.



Vragen?


