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Beste Wacht-lijsters, aspirant wachtlijstleden, donateurs en belangstellenden van Woongroep Weesp,  
 
Nu er weer langzaam licht gloort aan de lock-down horizon en we zo langzamerhand – maar steeds sneller -  
in de groep vallen die gevaccineerd is, is het tijd voor weer eens een “echte” nieuwsbrief, met ook het één 
en ander aan “echt” nieuws! 
 
Allereerst: het ziet er nu toch echt naar uit dat de onderhandelingen over de grondprijs van ons stukje 
grond tot een goed einde gebracht gaan worden op niet al te lange termijn. Hoera! 
 
Dat betekent dan, dat er verder gewerkt kan worden aan het Schets Ontwerp dat dan kan worden 
ingediend. Dat gaat gebeuren bij de Initiatieven Tafel van de Gemeente Amsterdam. Zij hebben de 
uitgangspunten van ons plan bekeken en geven aan dat die heel goed passen binnen de huidige politieke 
uitgangspunten. Zij zullen ons dan van commentaar voorzien over de uitgangspunten voor het Voorlopig 
Ontwerp. Dat kunnen wij dan gaan voorleggen aan omwonenden en hen vragen om input. Nogmaals 
Hoera! 
 
Verder heeft het bestuur wat plannen om elkaar – en vooral ook de nieuwe wachtlijsters, 14 stuks 
inmiddels - te treffen die met potlood en onder voorbehoud in je agenda kunnen worden gezet: 
1: zondag 11 juli: een stadswandeling door Weesp met aansluitend een lunch in de open lucht. 
2: zondag 5 september: een wandeling en/of rondvaart door de Naardermeer met aansluitend een lunch bij 
restaurant Stadzigt. 
Hoera, hoera, hoera! 
  
En last but not least: ons plan is één van de plannen die door de VPRO op de lijst zijn gezet van plannen die 

meehelpen om iets te doen aan het schrijnend woningtekort. Je kunt tot 1 mei op ons stemmen op 

https://pioniers.op.vpro.nl/pioniers  Zegt het voort, zegt het voort! 

Daar kan je ook de andere plannen bekijken die zijn genomineerd. Heel inspirerend! 

Als bestuur werken we natuurlijk ook gestaag door. Onder leiding van onze procesbegeleider, Mark Lokotte 

van het bureau USHI, werken we aan een intentie overeenkomst met onze bouwer, Van Wijnen Bouw. 

Mark organiseert ook de contacten met de Initiatieven Tafel van de Gemeente Amsterdam en zit de 

vergaderingen die wij hebben met Bart Eekels, de projectleider bij Van Wijnen, voor. Heel prettig om 

gebruik te kunnen maken van zo’n expert, dankzij de SWZ subsidie! 

 

Nou, tot zover even! In de hoop jullie heel veel nieuwsbrieven met leuk nieuws te kunnen sturen, heel veel 

groeten namens het bestuur van 

Ingrid 

https://pioniers.op.vpro.nl/pioniers

