Nieuwsbrief nr. 5 2021

november 2021

Beste Wacht-Lijster en belangstellende van Woongroep Weesp,
Het bestuur heeft weer niet stilgezeten ( nou ja, behalve achter de computer gedurende de vele webmeetingen ;-( ) en alle denk-Werkgroepen hebben elkaar, al dan niet digitaal, getroffen, dus bij deze weer
even een update.
•

De stand van zaken wat betreft de overdracht van “ons” perceel aan de Dr. A. Kuijperlaan: Vorige
week heeft onze projectleider bij Van Wijnen, samen met zijn leidinggevende, bij Abbott gezeten
om daar te praten over de verdere juridische afwikkeling van de koop van het perceel. Zal nog wel
even duren allemaal, maar er wordt duidelijk aan gewerkt.

•

Bob en ik hebben deze week een gesprek gehad met Weesper wethouder Vos, de
beleidsmedewerkster van de Gemeente Weesp en een ambtenaar van de Gemeente Amsterdam.
De wethouder gaf ons een paar goede tips en het is ons nu weer iets duidelijker hoe het hele
proces zal gaan verlopen.
Wel lijkt de ambtelijke molen in Amsterdam erg langzaam te werken. De ambtenaar gaf aan “dat hij
vaak tegen mensen met ons soort initiatieven moet zeggen dat dit langdurige processen zijn en dat
ze er niet op moeten rekenen dat ze het zelf nog gaan mee maken om er te wonen. “
Wij hebben onszelf weer bijeen geraapt na dat gesprek en gaan blijmoedig door.

•

Bart Eekels van Van Wijnen heeft het document dat moet worden ingediend bij de Initiatieventafel
in Amsterdam genaamd “Woongroep Weesp, fase 1: Verkenning” bijna af en heeft onze input
verwerkt. Zodra het kan sturen we je dat toe. Misschien als Kerstkadootje?

•

We hebben contact gehad met de Stichting Flora en Fauna Beheer Weesp en zij gaan in het
voorjaar, na toestemming van Abbott, kijken of er dieren leven op ons perceel en of, en hoe, die
eventueel verplaatst moeten worden.

•

De Denk-Werkgroepen hebben elkaar getroffen en afspraken gemaakt. Ans Bos is vanuit het
bestuur het aanspreekpunt geworden voor alle Denk-Werkgroepen. Het idee is, als de lockdown
het toelaat, dat er een presentatie komt van de resultaten van de groepen in februari.
De Denk-Werkgroep Cultuur wil graag op de website een platform gaan gebruiken waar activiteiten
gepost kunnen worden met oproepen tot deelname. Dan moet de website worden aangepast en
moet er een toegangssysteem komen in een beveiligde omgeving. Daarom de volgende oproep:
Wie kan en wil zich opwerpen als webmaster voor onze website? Ervaring met het bouwen van
websites binnen Word Press is een vereiste! Reacties en eventuele vragen graag naar ons
bekende mailadres! Tijd geheel naar eigen wens in te vullen!

•

De werkgroep oprichting Vereniging is heel druk geweest. Binnenkort leggen zij de conceptstatuten
voor het vormen van een speciaal soort Vereniging – een Wooncoöperatie- voor aan het bestuur
en zullen ook alle wachtlijsters om advies worden gevraagd. Dit concept is tot stand gekomen in
nauwe samenwerking met de Stichting WOON! uit Amsterdam. Zij geven op een breed gebied
juridisch advies. Wij zijn daar erg blij mee! Zij ondersteunen woongroepen ook bij het
implementeren van systemen voor besluitvorming volgens de Consent methode. Zie:
www. consentmethode.nl

Nou, dat was het wel zo’n beetje voor nu. We hopen je voor het einde van dit jaar nog een
feestelijke nieuwsbrief te kunnen sturen, met De Verkenning fase 1 van Bart erbij!

Voor nu: Veel lieve groeten, ook van Bob eb Ans,
Ingrid

