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Charter cohousing ’t Klooster | Arendonk 

1 Inleiding 
De Noorderkempen wilt het voormalige franciscanessen-klooster Sint-Agnetendal omvormen tot een sociaal en 

duurzaam cohousingproject. Het voormalige klooster is gesitueerd in het centrum van Arendonk, naast basisschool 

Sint-Clara en het Sint-Clara college. Alle voorzieningen zoals winkels, scholen, een crèche, openbaar vervoer, 

bibliotheek, horeca… bevinden zich dan ook op wandelafstand.  

Toekomstige bewoners worden ondersteund in het vormen van een eigen, zelfstandige groep. De groep maakt zelf 

afspraken die de basis vormen voor respectvol samenleven in het cohousingproject. Doelstelling is dat de ondersteuning 

stapsgewijs afneemt, zodat de groep zelf aan het roer komt te staan.  

2 Doel 
We willen een cohousingproject realiseren voor een diverse bewonersgroep. Een woonproject waar jong en oud zich 

thuis kan voelen, een eigen woonplek kan vinden en gemeenschappelijke voorzieningen kan delen, die gezamenlijk 

beheerd worden. 

We willen een cohousingproject realiseren met een mix van grotere en kleinere woningen. Het cohousingproject zal 

bestaan uit 26 duurzame wooneenheden: studio’s, appartementen en huizen met één, twee of drie slaapkamers. Elke 

woning zal beschikken over een eigen keuken (kitchenette), badkamer, toilet, woonkamer en slaapkamer(s). Daarnaast 

zullen er een aantal gemeenschappelijke ruimtes zijn waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten (polyvalente ruimte 

met keuken), samen knutselen (atelier), tuinieren, de was doen of gewoon hun spullen of fietsen bergen. 

3 Wat willen we delen? 
In het project worden een aantal gemeenschappelijke ruimtes voorzien. De bewoners willen hier gezamenlijke 

activiteiten organiseren en maken afspraken over inrichting, gebruik, beheer en onderhoud van deze plekken. 

 

1 Samen eten in een gemeenschappelijke keuken 

· De bewoners richten samen een gemeenschappelijke keuken in. Ze maken afspraken over de praktische en 

financiële organisatie. 

· De bewoners eten regelmatig samen. Ze maken afspraken over de praktische en concrete organisatie van 

gezamenlijke eetmomenten. 

2 Elkaar ontmoeten in een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte 

De bewoners gebruiken deze zo multifunctioneel mogelijk. Bijvoorbeeld om elkaar te ontmoeten, als speelhoek voor 

de kinderen, om samen een gezelschapsspel te spelen… 

3 Wassen in een gemeenschappelijke wasruimte 

De bewoners richten een wasruimte samen in en maken afspraken over onder meer gebruik, onderhoud en kosten 

van deze ruimte. 

4 Bergen in een gemeenschappelijke bergruimte 

De bewoners maken afspraken over de inrichting en het gebruik van de bergruimte, zodat ook veiligheid en privacy 

gegarandeerd blijven. 

5 Knutselen en doe-het-zelven in een atelier en/of hobbyruimte 

De bewoners richten samen een atelier of hobbyruimte in. Ze maken afspraken over de praktische en financiële 

organisatie. 
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6 Mogelijkheden voor delen van mobiliteit 

· Er wordt een gemeenschappelijke fietsenstalling voorzien. Fietsen van de bewoners worden hier op een veilige 

manier gestald.  

· Daarnaast komt er een deelauto waar ook de bewonersgroep gebruik van kan maken. 

7 Buitenruimtes delen | de tuin 

· Er is een gedeeld terras voor de bewonersgroep. 

· Daarnaast is er een grote – publiek toegankelijke – tuin met een perk voor een eventuele moestuin. 

4 Het charter 
In het charter worden de uitgangspunten, principes en eerste afspraken omschreven. Toekomstige bewoners leggen 

hier de basis voor het toekomstige samenleven. 

 

4.1 Uitgangspunten 

• Een lokaal woonproject, goed geïntegreerd in de directe omgeving, passend in de dorpse identiteit van de gemeente 

Arendonk. Een woonproject waar het fijn wonen is en waar mensen graag willen wonen! 

• Wederzijds respect voor elke medebewoner en voor wat nodig om goed samen te leven, is wat de bewoners bindt. 

Ieder leeft en streeft hier naar in houding, woord en daad. Haalbare afspraken voor en door bewoners maken concreet 

wat dit betekent. Afspraken worden vastgelegd in een afsprakennota. Dit is een document dat met de groep mee 

groeit. 

• Elke bewoner heeft de intentie om samen te wonen en te leven. Bewoners engageren zich voor cohousing en 

kiezen daarmee voor een open en respectvolle omgang met hun buren. 

• Een diverse bewonersgroep, waarin iedereen welkom is zoals hij of zij is en waarin alle bewoners samen zorg 

dragen voor de draagkracht van de groep. De diversiteit van de groep wordt onder meer weerspiegeld in leeftijd, 

gezinssamenstelling en achtergrond van de bewoners.  

• De samenstelling van de bewonersgroep gebeurt door De Noorderkempen. Bij de werving van nieuwe kandidaten 

wordt rekening gehouden met de beoogde diversiteit in de groep. Nieuwe kandidaat-bewoners gaan akkoord met het 

charter en de afspraken die door de groep gemaakt zijn. 

• Deelnemen aan het groepsgebeuren in het woonproject is een uitnodiging. Alle bewoners nemen vrijblijvend en 

volgens eigen noden deel aan het groepsgebeuren. Dit biedt kansen tot (spontane) ontmoeting en het opbouwen van 

vriendschappen. Het verplicht er niet toe. 

Het engagement voor de groep is niet vrijblijvend. Alle bewoners nemen regelmatig deel aan 

bewonersvergaderingen en dragen binnen de eigen mogelijkheden bij aan taken in het belang van de hele groep. 

• Elke bewoner is verantwoordelijkheid voor het eigen wonen. Als hierbij ondersteuning nodig is, nemen bewoners of 

hun omgeving het initiatief tot ondersteuning of om zich te organiseren in een samenwerkingsverband. 

 

4.2 Hoe leven we samen? 

We bouwen aan een sterke bewonersgroep. 

Toekomstige bewoners nemen regelmatig deel aan de werksessies waarin ze elkaar beter leren kennen én waar ze 

samen bepalen waar cohousing ’t Klooster voor staat. Zo wordt ’t Klooster een woonproject door en voor de bewoners 

zelf. 

 

We nemen beslissingen in groep. 

Belangrijke beslissingen worden in groep genomen. Elke mening wordt gehoord en er wordt naar elkaar geluisterd. 

Tegelijk bewaakt de groep de tijd die nodig is om beslissingen te nemen. Er wordt gestreefd naar beslissingen die voor 

iedereen aanvaardbaar zijn. 
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We maken afspraken. 

Er worden afspraken gemaakt over gemeenschappelijke activiteiten, het gebruik en onderhoud van de gedeelde ruimtes 

en tuin, gebruik en onderhoud van gemeenschappelijke materialen, beheer van financiën voor gezamenlijke ruimtes of 

materialen, de toewijzing van de woningen, leefregels en het omgaan met conflicten in de groep. Belangrijke afspraken 

worden vastgelegd in een afsprakennota. Die afsprakennota groeit met de groep mee. De uitgangspunten staan vast.  

 

We verdelen het werk. 

Elke bewoner draagt naar eigen vermogen bij. Hiervoor worden werkgroepen opgestart, al dan niet tijdelijk.  

 


