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Beste mensen, bij deze weer even een update.
1. Om te beginnen en in verband met de nieuwe wet op de privacy: mocht je geen prijs meer
stellen op deze nieuwsbrief geef dat dan alsjeblieft aan door een mail te sturen naar
woongroepweesp@gmail.com met als titel: uitschrijven aub!
Zo, dan hebben we dat geregeld! 😉
2. Na rijp beraad hebben we nu, in samenspraak met Van Wijnen, gekozen voor één van de
drie architectenbureau’s die ons een presentatie hebben gegeven. De ideeën van INBO
architecten uit Amsterdam kwamen het meest overeen met onze uitgangspunten.
3. Op dit moment wordt door Bart, onze projectleider bij Van Wijnen, gewerkt aan het
haalbaarheids plan. Dat zijn een heleboel cijfers op een enorm Excel-sheet, waarin de
financiële haalbaarheid van ons plan wordt berekend. Er zijn in zo’n plan altijd een paar
knoppen om aan te draaien en daar zijn we nu mee bezig. Zodra we dat plan kloppend
hebben kan de architect aan het werk. En als die wat kan laten zien zijn jullie natuurlijk direct
aan de beurt voor een voorlichting. Daarna komt de buurt aan bod. We hopen dat dit najaar
te kunnen organiseren.
4. Tineke van Bottenburg heeft zich terug getrokken als secretaris van de Stichting. Haar taken
zijn overgenomen door Martin Boer. We zijn Tineke dankbaar voor haar bijdrage en heten
Martin van harte welkom als bestuurslid van de stichting.
5. Omdat het nog wel even zal duren voordat de architect jullie een plan kan laten zien, hebben
we bedacht dat het een leuk idee is voor de mensen op de wachtlijst om elkaar nog voor de
zomervakantie een keer te treffen. Over de plek daarvan zijn we nog even in beraad, maar:
SAVE THE DATE: zondag 8 juli van 12.00 tot 15.00 uur willen we een actieve meet, greet &
play lunch organiseren, dus zet dat maar vast in je agenda! Je ontvangt binnenkort een
aparte uitnodiging om je hiervoor op te geven.
6. Het bestuur van de Stichting is inmiddels bijna klaar met het formuleren van het
Toelatingsbeleid. Privacybeleid is het volgende punt op de agenda. Zodra de stukken klaar
zijn plaatsen we die op de website, dus houdt deze in de gaten.
Wordt vervolgd! Met hartelijke groet, ook namens Alinda, Eric en Martin,
Ingrid Dokter, voorzitter Stichting Woongroep Weesp

