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Beste wachtlijstleden, donateurs en belangstellenden van Woongroep Weesp,
Bij deze even kort de laatste nieuwtjes:
Op dinsdag 11 september heeft er een gesprek plaatsgevonden waarbij de projectbegeleider bij de
gemeente Weesp, de stadarchitect, onze projectleider bij Van Wijnen: Bart, onze architect: Rik
Bakker van INBO en ikzelf aanwezig waren. Nadat gekscherend was geïnformeerd “of de eerste paal
al was geslagen?” kwam er een heel prettig gesprek op gang, waarbij een aantal zaken werden
aangekaart.
Wij gaven aan dat er, om het plan financieel haalbaar te krijgen, zo’n 30 appartementen in het
gebouw zullen moeten worden ondergebracht. Daarvan denken we dat één derde een oppervlakte
zal hebben van 50m2 en twee derde een oppervlakte van 65m2. Daarmee zijn de 80m2
appartementen dus van de baan. Uiteraard kan er nog van alles gebeuren op de tekentafel, maar dit
zijn de grote lijnen en de uitgangspunten voor het verdere ontwerp.
Onze architect liet op een plattegrond zien hoe een gebouw voor ons een mooie aanvulling zou
kunnen zijn op de huidige bouw en als het ware op een mooie manier de bebouwing zo als die er nu
is, te weten de vleugels van Oversingel en het gebouw van de aanleunwoningen, zou kunnen
aanvullen en er een logisch geheel van zou kunnen maken.
De aanwezigen waren het hier mee eens. De stadsarchitect gaf wel aan dat hij op deze plek een
gebouw met uitstekende balkonnetjes niet passend vindt ( klemtoon op UIT 😉) . Ook de hoogte van
het te ontwerpen gebouw moet aansluiten bij de omgeving. Parkeren blijft een aandachtspunt.
De volgende stappen zijn nu: de architect krijgt opdracht een voorlopig ontwerp te maken, dit wordt
voorgelegd aan het bestuur van de Stichting WGW en aan de wachtlijstleden, eventueel op details
bijgesteld en daarna voorgelegd aan omwonenden en andere betrokkenen. Verwachting is nu dat we
in 2021 kunnen verhuizen….
Dan nog een nieuwtje: omdat in de afgelopen maanden toch een aantal mutaties van de wachtlijst
hebben plaatsgevonden is het intakeformulier op de site weer opengezet.
En: als je zin hebt: kom vrijdag 28 september tussen 16.30 en 17.30 even binnenlopen bij de
Bibliotheek aan de Oudegracht, want dan drinken we een glaasje op een deel van mijn schilderproductie van de afgelopen twee jaar die daar is geëxposeerd tot half december. Wie weet tot dan!
En: Wordt vervolgd!!
Met groet van
Ingrid

