HARDWARE

DE OPTOPPING (01)
Gezinnen krijgen in ruil voor mantelzorg het recht om een
droomhuis te bouwen op het dak van hun ouders.
HET LUCHTKASTEEL (02)
Gezinnen krijgen in ruil voor mantelzorg het recht om een
droomhuis te bouwen op het dak van hun ouders. Wanneer er
geen opbouw mogelijk is krijgt het gezin recht op een platform.
DE KANGOEROEWONING (03)
Particuliere verhuurders mogen vergunningsvrij een
kangoeroewoning bouwen.
DE WOONGROEP (04)
Woningbouwcorporaties breiden hun portefeuille uit door in de
hofjes woongroepen te bouwen.
DE VOGELHUIS-WAND (05)
Een lege kopgevel, volgehangen met vogelhuisjes, wordt een
ontmoetingsplek voor ouderen.
DE RODE LOPER (06)
Een drempelloze rode loper voor ouderen verbindt de nieuwe
functies van Carnisse met elkaar.
DE OVERDEKTE STRAAT (07)
Een transparante arcade zorgt ervoor dat de GROENE STRAAT
vaker gebruikt kan worden.
DE ERKER (08)
Uitbouwen tot een deel van de stoep wordt mogelijk om meer
individuele identiteit aan de bebouwing te geven.

SOFTWARE

DE ANTIKRAAK FUNCTIE (01)
Leegstaand vastgoed mag door bewoners van de wijk naar
eigen inzicht ingericht worden als bijv. theehuis of atelier.
DE PARK STRAAT (02)
Een straat, omgebouwd tot park, wordt een nieuwe
ontmoetingsplek in Carnisse.
DE GILDES (03)
Ouderen kunnen pop-up musici, bakker, muziekdocent,
naaister etc. aan huis worden voor een paar uur per week.
Het uithangbord maakt dit zichtbaar.
DE AUTOVRIJE SPEELSTRAAT (04)
Door autovrije dagen in te voeren kan de straat zo nu en dan
een speelplein worden voor basisscholen.
HET STOEPTEGEL PLANTSOEN (05)
Bewoners mogen stoeptegels vervangen door plantsoenen om
meer individuele identiteit aan hun stoepje te geven.
DE TOEGANKELIJKE WONING (06)
Het levensloopbestendig maken van bestaande woningen wordt
vergunningsvrij en mogelijk met een Blijverslening.
DE CARNISSE KOPGEVEL (07)
Verschillende lege kopgevels worden toegewezen aan
kunstenaars uit Carnisse, er ontstaat een kunstroute.
DE AMBULANTE ZORGPOST (08)
Centraal punt van waaruit de zorg verder verspreid wordt.

ORGWARE

DE DATA WAND (01)
Een bord op een lege kopgevel laat zien welke activiteiten,
gebeurtenissen en acties er deze week plaatsvinden.
DE DATA FLYER (02)
Vrijwilligers delen een flyer uit met daarin alles wat er deze week
in Carnisse gebeurt, zodat iedereen op de hoogte is.
DE ZORG-GOTCHI (03)
Platform koppelt zorgbehoevenden aan mensen die best eens
iemand zouden willen helpen.
DE OUDER-TINDER (04)
Platform koppelt mensen op basis van hun interesses, niet op
basis van hun zorgbehoefte.
WANDELGROEP (05)
Er worden lichamelijke activiteiten georganiseerd die ouderen
helpen om langer fit te blijven.
BLIJVERSLEVENING (06)
De Blijverslening helpt mensen die in Carnisse willen blijven en
daarvoor een aanpassing van hun woning nodig hebben.
VERGUNNINGSVRIJ BOUWEN (07)
Uitbouwen, aanbouwen en optoppingen worden een stuk vrijer in
Carnisse, ruimte voor dromen en diversiteit.

