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Dag wachtlijstleden en donateurs van de WGW en andere belangstellenden!
Hierbij even het laatste nieuws voordat we echt de zomer ingaan.
Afgelopen zondag was er een lunchbijeenkomst waarbij 30 van de huidige wachtlijstleden aanwezig waren.
Dit was de eerste keer dat de leden van de eerste en de tweede lichting elkaar ontmoetten.
We verzamelden in de tuin van Oversingel, op het prachtige terras daar, in de stralende zon en werden
vergast op een heel goed lunchbuffet gemaakt door de koks van Oversingel.
Het tweede deel van de bijeenkomst werd besteed aan een petanque-clinic op het veld achter de
aanleunwoningen ( onze toekomstige moestuin, hopen we) of aan een bordspelletje op het terras.
Alle aanwezigen hadden pret, genoten van het weer en van elkaar en er zijn een hoop contacten gelegd en
hondendrollen verwijderd als bijkomstige winst!
En dan de update:
Ik ben vanmiddag bij onze projectleider bij Van Wijnen geweest en hij had het haalbaarheidsplan herzien en
kloppend gekregen.
Op basis van 30 appartementen, een gezamenlijke ruimte van 120 m2, en een verdeling van 10
appartementen van 50 m2 en een huur onder de huurgrens en 20 appartementen van 65 m2 met een huur
van plusminus 850 euro in de maand zou het plan haalbaar moeten zijn.
De volgende stap is nu dat hij een afspraak gaat maken voor een bijeenkomst met de gemeente, de
architect en mij, om, op basis van dit haalbaarheidsonderzoek, groen licht te krijgen om de plannen te gaan
door-ontwikkelen. Hij wil dat agenderen voor de eerste week september en heeft mij beloofd dat nog te
doen voor het zomerreces.
Wordt dus in het najaar vervolgd!
Ik wens jullie allemaal een fantastische zomer en doe je de hartelijke groeten,
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