
2e livestream Blok 14 Holenkwartier 

17 juni 2020

Welkom



Stel je vraag via whatsapp 06 27 33 30 95

! Dit nummer is alleen tijdens deze livestream bereikbaar voor vragen

Online peiling via Mentimeter

● Ga op je mobiel naar internet

● Of open op je laptop of pc een nieuw tabblad op 
internet

● Ga naar www.menti.com en 
vul de code in 773424

● Klik dan op Submit

Vragen en peiling

http://www.menti.com/


Programma

• Terugblik startbijeenkomst - Anita Snel, Intermaris 

• Antwoord meest gestelde vragen - Anita Snel, Intermaris 

• Hoe ziet Blok 14 eruit? - Marc Koehler, architect

• Thema’s en peiling

• Vraag & Antwoord

• Afronding

Stel je vraag via 
whatsapp 

06 27 33 30 95



Holenkwartier
Blok 14



fijn wonen

Blok 14 
Terugblik startbijeenkomst



fijn wonen

Blok 14 
Waarom ben jij de ideale bewoner van Blok 14?

● Ik ben sociaal en help graag anderen

● Ik zoek een gemeenschap en veiligheid

● Ik ben creatief en behulpzaam

● Ik ben graag in contact met

andere mensen



fijn wonen

Blok 14 
Meest voorkomende vragen Top 5

1. Woonpunten

2. Appartementen en indeling

3. Duurzaamheid

4. Gemeenschappelijke ruimten

5. Samenstelling bewoners



fijn wonen

Blok 14 
Meest voorkomende vragen

● Wanneer weet ik zeker dat ik in Blok 14 een 
woning mag huren?

● Krijgen de appartementen een berging voor 
bijvoorbeeld fiets of scooter?

● Is er alleen een galerij of heb je ook een eigen 
balkon ?

Stel je vraag via whatsapp 
06 27 33 30 95



fijn wonen

Blok 14 
Meest voorkomende vragen

● Is het mogelijk om de woningen (zoveel 
mogelijk) klimaatneutraal te maken?

● Komen er ook verschillende nationaliteiten want 
dat vind ik leuk?

Stel je vraag via whatsapp 
06 27 33 30 95





Mark, ontwerp







Mark, ontwerp



Mark, ontwerp









Stel je vraag via 
whatsapp 

06 27 33 30 95
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● Of open op je laptop of pc een nieuw tabblad op 
internet

● Ga naar www.menti.com en 
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Vragen en peiling
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