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Beste mensen, bij deze even een update over de meest recente ontwikkelingen: 

Op 17 maart was er een geslaagde bijeenkomst voor de tweede lichting belangstellenden voor de 

Woongroep. Het verslag hiervan staat inmiddels op de site. In grote lijnen was het programma een 

kopie van dat van 10 februari, met dit verschil dat er nog even een informatief gedeelte van de PPT 

presentatie van 12 oktober werd herhaald voor deze “nieuwelingen”.  

Er waren, naast de mensen die een intake-interview gedaan hadden, ook twee donateurs aanwezig. 

Zij ontvangen ook de relevante nieuwsbrieven en worden als eerste geïnformeerd als er weer plaats 

vrijkomt op de wachtlijst. Het intakeformulier is tijdelijk geblokkeerd op de website. Dit wordt weer 

geactiveerd zodra er plaats op de wachtlijst vrijkomt. Bijna alle aanwezigen van 17 maart hebben na 

afloop van de bijeenkomst een verzoek gedaan om op de wachtlijst te komen. Een klein aantal heeft  

zich alsnog afgemeld nu ze een beter beeld hadden van hoe e.e.a. er uit zal gaan zien en wat er 

verwacht zal gaan worden van de woongroepleden. Van een paar mensen hebben we niks meer 

gehoord.  

Op dit moment is het bestuur van de stichting Woongroep Weesp bezig om een intakebeleid op te 

stellen en te formaliseren, zodat voor iedereen inzichtelijk wordt hoe de intake procedure zal gaan 

werken. Uiteraard is de datum van aanmelding een eerste factor die meetelt, maar ook zal worden 

gekeken naar mogelijke inbreng van de toekomstige Woongroepleden en zal er een indeling in 

leeftijds categorieën worden gemaakt zodat we niet allemaal tegelijk 95 zijn.  

Zodra duidelijk is hoeveel appartementen er gerealiseerd zullen worden kunnen we je dan op de 

hoogte stellen van de volgorde van de wachtlijst. 

De afgelopen weken hebben drie architectenbureaus zich aan ons voorgesteld en een (summiere) 

visie  laten zien op wat zij zich voorstelden bij ons Pan van Eisen. Er was één bureau dat met kop en 

schouders uitstak boven de anderen, dus de keuze was niet heel ingewikkeld. 

Volgende stap is nu allereerst het maken van de rekensommen om het financiële plaatje in beeld te 

krijgen. Daarbij is het aantal m2 per appartement een zeer bepalende factor wat betreft de 

haalbaarheid van het plan. Als dat overzicht klaar is en is uit onderhandeld met de investeerder, kan 

er, samen met de architect en van Wijnen, contact gezocht worden met de desbetreffende afdeling 

van de Gemeente om af te stemmen en dáárna kan er dan echt door de architect getekend gaan 

worden.  

We gaan er van uit dat er ergens in juni een eerste presentatie gegeven kan worden door de 

architect, in eerste instantie aan jullie, maar gelijk daarna ook aan de buurt, met als doel om 

aanvullende input op te halen. 



Tot zover dus even het laatste nieuws! Houdt vooral de site in de gaten: zodra er nieuwtjes zijn 

zetten we die er op! Maar je weet het: dit is een langdurig proces en geduld – moet ik mezelf ook 

met regelmaat vertellen 😉 – is een schone zaak! 

Hieronder nog even, voor diegenen die dat nog gemist hebben, de links naar een stel aardige TV 

programma’s. Ik hoop je snel meer nieuws te kunnen melden! 

 https://www.youtube.com/watch?v=mP6AgkiFEng 

https://tvblik.nl/brandpunt/knarrenhof 

https://tvblik.nl/nieuwsuur/6-februari-2018 

 

Met hartelijke groet, 

Ook namens Tineke, Eric en Alinda, 

 

Ingrid Dokter, 

Voorzitter Stichting Woongroep Weesp 
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