
 

Nieuwsbrief nr. 2 2020       30 april 2020 

Met daarin: 

• Stand van zaken aanvraag subsidie SWZ regeling 

• Activiteiten USHI procesondersteuning       

Beste wachtlijstleden, donateurs en belangstellenden van Woongroep Weesp,  
 
Om te beginnen: wij hopen dat je in goede gezondheid deze nieuwsbrief leest?  
Het doet het Bestuur veel genoegen om je in deze tijd van onzekerheid, nare nieuwsberichten en lastige 
maatregelen goed nieuws te kunnen brengen.  
 

• Het beste nieuws is dat we de gevraagde subsidie volgens de aangepaste  Stimuleringsregeling 
Wonen en Zorg – dankzij een nieuwe brief van de Gemeente Weesp waarin zij aangeven onder 
voorwaarden te willen meewerken aan ons plan-  toegekend hebben gekregen! Hoera x3! En wat 
fijn dat de Gemeente tijd vond om die brief voor ons te schrijven!  
Intussen is het maximale subsidiebedrag voor ondersteuning voor deze fase op onze rekening 
gestort. Het bestuur heeft daarom USHI per direct benoemd tot procesbegeleider. En Mark Lokotte 
( onthoud die naam, hij is onze procesbegeleider ) is voortvarend van start gegaan. Hij heeft 
contact gehad met alle partijen en zijn rol duidelijk gemaakt. In een later stadium zal je hem ook 
zeker ontmoeten bij een bijeenkomst. 
 
Abbott geeft aan dat het bod van Van Wijnen is besproken met het hoofdkantoor in Amerika en 
hoopt snel te kunnen reageren. Waar nodig willen zij de grond saneren om te voldoen aan de eis 
van een “schoongrondverklaring”.  
 
Van Wijnen geeft aan dat zij met verdere actie wachten op de reactie van Abbott. 
  
Mark heeft de Gemeente Weesp gevraagd welke procedure er gevolgd dient te worden, welke 
onderzoeken daarbij horen en welk tijdpad daarbij te verwachten is. Ook is nog niet duidelijk welke 
actie van ons uit verwacht wordt om deel te gaan uitmaken van de op handen zijnde 
Omgevingsvisie van de gemeente én op welke wijze wij dienen om te gaan met het indienen van 
een principeverzoek bij de Raad. 
Hij wacht op antwoord. 
 
Zoals je ziet is de reactie van Abbott op het bod van Van Wijnen nu cruciaal om het proces verder in 
gang te zetten.  
We houden je op de hoogte! 
 
In de hoop je een beetje blij gemaakt te hebben met ons nieuws, met groeten, namens het Bestuur  
 
Ingrid Dokter 


