
Laten we met de deur het huis binnenvallen. 

Op de mat geroepen staat te lezen meer doen, minder wachten. 

Er is natuurlijk heel veel aan de gang en

een knoop doorhakken is lastig wanneer we zijn verstrengeld in belangen. 


Dit is aan de bel trekken. 


De plannen moeten van de plattegrond komen

voor we het op onze pannen krijgen. 

Trap niet nog eens een open deur open.

Hier hebben we verschillende sleutels die je handbereiken. 


Want ook zonder vier muren kan je op slot zitten. 

We kunnen ons steentje bijdragen of de parels in het cement loswrikken. 

Ligt het enkel aan storten dan kunnen we wachten 

tot het opdroogt en doen alsof het fundament zichzelf ontwikkeld. 

Was het maar zo simpel…


Dit kan niet wachten, 

liever gister dan morgen. 

Samen zorgen,

zorgen voor,

samen.

Geen tunnelvisies meer!

Anders gaan we er onder door. 

We vragen:


Hoe?


In spanning toch een veilige keus te maken?


Willen wel…


gewoon doen!

Het kan!

Shift de mind,

design opnieuw de motieven in je interieur

en bouw kundig aan een plan 


Samen in de problemen betekent

Samen oplossingen delen. 

Door flexibel te verplaatsen binnen de lokale percelen en steden

word de last dragen minder hevig. 


We moeten echt aan de slag, werk

en trommel de gemeentes bij elkaar.

We hebben alle instrumenten

maar de samenkomst van elementen,

die toon is wat de muziek maakt

in RVO orkesten.


Ook als het niet botert. 

Zijn er broodnodige mogelijkheden. 

Zoals het uitsmeren van termijnen.

Dit was niet alleen oprekken en openbreken. 

Maar ook het opzetten van woongemeenten.

Voet aan grond krijgen bij pittige partijen. 

Na een hete brok in de keel een slok nemen. 

We zijn klaar om de smaak in de mond, 

bij het woord onteigenen, eindelijk op de schop te nemen. 




We zijn hier niet zomaar bezig met slaap/ bad of woon/ kamer vragen.

We moeten versnellen en wegstappen van vertragen in deze trein.  

Toch zitten we op het goede spoor bij het verlengen van de exploitatie. Er zijn

ontheffingen mogelijk voor het bestemmingsplan. 

Waarom BZK dit niet schreeuwt staand op de daken?

Dat is niet mogelijk waneer de daken nog niet af zijn. 


Dit doen we samen.

Zodat we ons niet op glad ijs hoeven te wagen. 

Dit is de koppeling tussen gas geven en loslaten als we voor klevers een

uitwijkende bocht maken.  

Versnellen kan met elkaar, laten we daar de koplampen op schijnen als lantarens. 

Van woningen, parkeerplekken tot garages

want niemand wil voor paal staan tijdens thuiskomen of opladen. 


Dit is vooruitgang boeken

en zoeken naar gebundelde krachten. 

Breng de ploeg want weilanden (Wij landen)

waar er met spoed gezocht word. 

De woning markt kan niet wachten tot de stalled site een dorp word. 

Voor relatief kort,

Vast, flex, los of

modulair, een narrenhof of

woningsgenot of

ontsnappen aan oorlog of, 

simpelweg, weg van op weg zijn

en even op je plek,

Waar er leegstaat waait er veel stof op.


Als je echt luistert

Is er geen ruimte meer om te verschuilen. 

Want dit is de tijd om te komen met én van goede huizen. 


- Tyler Koudijzer -



