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Beste wachtlijstleden, donateurs en belangstellenden van Woongroep Weesp,
De eerste nieuwsbrief van 2019, hoera!
Dit belooft een dynamisch jaar te worden met forse stappen in het proces van verwerkelijking van
het gebouw voor de WGW. Bij deze even een kleine terugblik op de ontwikkelingen van de afgelopen
paar maanden én een vooruitblik.
Daar gaat ie:
In december 2018 werden de eerste echte stappen in de aankoop van het perceel aan de Dr. A
Kuijperlaan gezet. Het perceel is nu duidelijk voor ons geoormerkt, de gemeente heeft naar Abbott
uitgesproken dat zij ons initiatief aanmoedigt en de eerste gesprekken tussen Abbott en onze
projectleider bij Van Wijnen, Bart, over het bepalen van een prijs zijn achter de rug. We gaan ervan
uit dat de echte onderhandelingen binnenkort gaan beginnen. Tegelijkertijd gaat de architect aan het
werk met een eerste ontwerp op basis van het financiële haalbaarheidsonderzoek en het Plan van
Eisen.
Er zijn wat verschuivingen geweest in het bestand van wacht-lijsters. We hebben eind 2018 een
achttal nieuwe lijsters mogen begroeten en in begin 2019 heeft ongeveer eenzelfde aantal
aangegeven andere plannen te hebben en zich terug te trekken. De lijst met WGW-lijsters bestaat nu
uit zo’n 35 huishoudens.
Op 3 februari hebben we met 31 WGW-lijsters heerlijk!! gegeten bij Jeff, onze Selene-lijster. Het was
leuk om te zien hoe er geanimeerd gesproken werd over de gezamenlijke toekomst en de plannen!
En dan nu het leukste nieuws: Bart, onze projectleider, heeft aangegeven dat hij verwacht begin april
meer informatie te kunnen geven over de stand van zaken. We gaan daarvoor in de eerste of tweede
week van april weer een bijeenkomst organiseren in de Stilteruimte van Oversingel en daar zal dan,
naast Bart, ook de architect aanwezig zijn met een eerste schets. Ik heb hem ook gevraagd ons
globaal te laten zien wat er kan qua plattegrond in een 55m2 en een 65m2 appartement want ik
merk dat er behoefte is om een beetje een beeld te krijgen van de mogelijkheden met die
oppervlaktes.
Ik hoop je dus op korte termijn de uitnodiging te kunnen sturen met de definitieve datum!
En daar sluit ik nu dan ook mee af: hopelijk tot gauw!
Met hartelijke groet namens het bestuur van Stichting Woongroep Weesp,
Ingrid

