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Beste Wacht-Lijster en belangstellende van Woongroep Weesp, 
Bijgaand weer even een korte update over gebeurtenissen van de afgelopen maand. Het jaar is voortvarend 
van start gegaan! 
 

• Het overleg van het bestuur eind december bij Van Wijnen was wat ons betreft vruchtbaar: er is ons 
toegezegd dat we hoog in de prioriteitenlijst staan voor dit jaar. De bottleneck is nog steeds de Koop 
Overeenkomst: Er wordt gewacht op een toezegging van Abbott dat zij er van uitgaan dat deze rond 
komt. Zodra dat signaal er is, kan alles in gereedheid worden gebracht om te komen tot een aanvraag 
voor wijziging van het bestemmingsplan. Dat wil dus zeggen dat de architect aan het werk kan en dat 
alle stappen die daaruit voortvloeien gezet kunnen worden. Wij hopen dat Abbott gauw groen licht 
geeft aan Van Wijnen! 

 

• De eerste dag van de Consent train-de-trainer tweedaagse op 28 januari was prettig en leerzaam. We 
waren met 10 cursisten en 2 cursusleidsters.  Het was een pittig programma, want wat is het lastig om 
je steeds bewust te zijn van het feit dat je soms alleen maar een vraag mag stellen ( zonder je mening 
te geven!) of dat je echt braaf moet wachten tot je weer aan de beurt bent! Afgesproken is dat deze 
groep na de tweede sessie op 25 februari met elkaar doorgaat. Het bestuur heeft een idee over een 
opdracht aan deze groep en brengt dat idee op 25 februari in. 
 

• En dan een oproep vanuit de Denk-Werkgroepen: Wie weet leuke plekken in en om Weesp waar we 
óf bijeenkomsten kunnen houden met de alle wachtlijsters óf bijeenkomsten van de Denk-
Werkgroepen kunnen houden? En dat dan alles graag low-budget?!  Mail je idee naar Inge op: 
dehei2@planet.nl. Daar kunnen ook alle ideeën voor uitstapjes met wachtlijsters heen, met graag 
een cc naar ons algemene emailadres.  

Voorlopig denkt de Denk-Werkgroep Cultuur aan:  
Voorjaar 2023 ( bijeenkomst met potluck inbreng ) 
Zomer ( boottocht , picknick ) 
Herfst ( burendag , 23 september ) 
Winter ( kerstviering ) 
Notulen van de Denk-Werkgroepen staan op het besloten gedeelte van de site. Idem de geplande 
activiteiten.  
 

• De oprichting van de aanstaande Bewoners Vereniging vordert gestaag. Bob en Gé zijn naar de notaris 
in Utrecht geweest en zijn aan het werk met een wat verder uitgewerkt concept. Zodra er een solide 
concept van de statuten is, zullen we dit mailen aan alle wachtlijsters met een verzoek om even goed te 
kijken of ze iets missen. 

 

• Het overgrote deel van de Wachtlijstbijdrages is binnen. Er zijn wat afmeldingen van mensen die om 
diverse redenen besloten hebben dat ze hun leven op een andere manier gaan inrichten. Ook zijn er 
wat mensen die niet betaald hebben. Zoals aangekondigd zullen we van beide categorieën de gegevens 
uit onze bestanden wissen. Gé is bezig met het financiële overzicht van vorig jaar. Zodra dat klaar is en 
door het bestuur is goedgekeurd komt het op het beschermde deel van de site te staan. 

 

• Er staan nu 41 mailadressen op de wachtlijst en we verwachten dat daar nog wel wat bij komt. Er zijn 
weer wat aanmeldingen en in maart of april houden we een nieuwe ronde intakegesprekken. 

 
Tot zover even, met groet, namens het bestuur van Woongroep Weesp van Ingrid 
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