
Wat kunnen we doen voor de verbouwing? 
Realistisch gezien gaat Buurtkamer Filah in september 2020 open. Wanneer we
nadenken over efficiëntie en lange termijnvisie willen we niet nu dingen
aanpassen die tijdens de verbouwing kunnen beschadigen en/of weer weg
moeten na de verbouwing. Ook kost het tijd en aandacht om de juiste
beslissingen te nemen, die tijd hebben we nu tot de zomer. 
 
DUIDELIJKHEID & CONTINUITEIT zijn begrippen waar we waarde aan hechten.
 
Iedereen is het erover eens dat we nu nog niets in Filah moeten veranderen. 

We willen de buurtkamer LANCEREN.

HET RAAM
= De eerste indruk 
Flexibel; open en gesloten inkijk. 
Veel privacy vs open uitstraling naar
de buurt. 
Rolgordijn, gordijn, vitrage, Luxaflex
etc. etc.  (Aannemer moet denken
over mogelijkheden)
Praktisch? Veel rollen = snel vies =
snel stuk.Gordijn kun je wassen. 
 Raamstikker. BUURTKAMER FILAH. 
Raamstikker tegen inkijken?

 

TL licht = veel licht = goed voor
Eettafel Filah.
Hanglampen voor het raam           
 = gezellig en mooi. (Aannemer            
moet nadenken over elektra)  
Wand verlichting; Kan daar een
dimmer op? Janna heeft led licht
mee. Wel feller maar niet
gezelliger.

 
HET LICHT

Wat doen we met de
wandschilderingen? Ze kunnen

Muurschilderingen op canvas. 
Ruimte voor expositie; hoe
bevestig je dat stevig? 
Expositie voor de ramen mogelijk?

niet blijven door verbouwing
geruïneerd.

DE WANDENHET PLAFOND
Vernieuwen? 

DE TUIN
De tuin zouden we wel kunnen opknappen voor de verbouwing. Dit kan met geld
van  Buurtbudgetten/buurtinitiatieven. Wat is er nodig: Egaliseren, meubilaire,
bamboebakken/ groen bakken, kast, rookplek; stoeptegel voor peuken.

WERKGROEP
INRICHTING/SFEERBEHEER

FILAH 8 JANUARI 2020
Aanwezig: Kees, Dorie, Janna, Marie en Jette

 
 

Welke ideeën hebben we nu, en kunnen verder
uitgewerkt worden?

DE VlOER
 Hout?! Mooi laminaat? 
Linoleum is mooi. 
WCtegels? 

Stijl: Strak. Neutraal.

Modern. Gezellig.

V O L G E N D E
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ACTIE PUNTEN

 
Update van de aannemer, ook over mogelijkheden (Jette)       
Inspiratie halen bij andere projecten; foto’s, vragen naar ‘hufterproef’,
advies vragen (allemaal)·       
Bewonersbudgetten aanschrijven voor de tuin (Marie)       
Geveltuin onderhouden (Jette vraagt Aranka)
Projectplan Buurtkamer Filah (vraag uitzetten in kerngroep)

 


