
      

 

Nieuwsbrief nr. 4 2021       september 2021  

Beste Wacht-Lijster, 
Daar is hij dan eindelijk: de vierde nieuwsbrief van dit jaar! Het was even wachten op echt “nieuws”, maar 
dat hebben we dan nu ook: 

1. Een terugblik op de bijeenkomst op 5 september  bij Stadzigt in de Naardermeer met de 
aansluitende wandeling. 

2. De “opbrengst” van de intakegesprekken die we in juli en september hebben gehouden 
3. De stand van zaken wat betreft de inbreng van ons plan bij de Initiatieventafel van Amsterdam en 

de mogelijke consequenties voor ons als Weesp in maart 2022 ook bestuurlijk met Amsterdam 
fuseert. 

4. De besluiten van de laatste bestuursvergadering op 22 september 
5. Een oproep om je stem te laten horen bij de enquêtes die gehouden worden door een 

onderzoeksteam van de UVA onder de titel: “senioren doen mee!”  
 

Ad. 1: Kort samengevat: 22 aanwezige wacht-lijsters dus: goed gezelschap, lekkere lunch, goed verzorgd, 
interessante presentatie door Andrea ( wat een mooie foto’s maak jij zeg!) en mooi weer voor een 
wandeling. Dat vonden de muggen trouwens ook, hoorde ik… We gaan in het voorjaar nog een keer een 
rondvaart plannen als we met een flink aantal mensen in de boten mogen. Nogmaals dank, Andrea en 
Karin, voor het regelen! En er ontstond al wandelend het idee om een soort platform op te richten waarop 
wachtlijsters een oproep kunnen doen om samen dingen te ondernemen. Daar wordt nu aan gewerkt. 
 
Ad. 2: We hebben weer inspirerende nieuwe leden aan de wachtlijst kunnen toevoegen. Een deel van hen 
was al meteen aanwezig op 5 september, lekker enthousiast, en de nieuwelingen van de sessie van 5 
september staan ook te popelen om verder kennis te maken. Welkom jullie! 
 
Ad. 3: Het wordt langzaam duidelijk dat een aantal stappen die we al doorlopen hadden weer moeten 
worden overgedaan nu Weesp per 1 maart ook echt bestuurlijk bij Amsterdam gaat horen. Tot nu toe was 
dat alleen ambtelijk en was er voor ons geen ambtenaar meer te vinden, maar straks vallen we 
waarschijnlijk ook bestuurlijk helemaal onder Amsterdam. En dan zou het goed kunnen zijn dat alle 
Amsterdamse regels ook voor ons gaan gelden… 
Eén daarvan is de Amsterdamse regeling omtrent huisvestingsvergunningen, zie 
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7b5362EE4B-6834-4D1A-B8F8-
D4622EF25437%7d#case_%7BE4F1B211-3407-4BC0-9662-308096A48DFE%7D 
Daarin wordt voor woningen met een middenhuur, zoals 70% van die van ons, een inkomensplafond 
gehanteerd. Het bestuur doet haar uiterste best om in dit geval een status aparte te krijgen, maar uiteraard 
kunnen we niet garanderen of dit lukt. Houd hier dus rekening mee in je besluit om je volgend jaar weer op 
te geven voor de wachtlijst! En realiseer je dat we zomaar een jaar of twee vertraging op kunnen lopen nu, 
omdat er zaken over gedaan moeten worden. 
Hoewel….Onze projectleidster in Amsterdam, Charity, vraagt met regelmaat stukken bij ons op, dus het lijkt 
alsof de vaart er weer een beetje in zit! En wees verzekerd: het bestuur, onder leiding van Marl Lokotte, 
onze procesbegeleider, doen hun uiterste best om e.e.a. te bespoedigen! 
 
Ad. 4: Op 22 september heeft het Bestuur 2 besluiten genomen:  

1: mocht het nodig zijn om het proces te bespoedigen, dan zouden we voor onze rekening 
de architect opdracht kunnen geven om een begin te maken met het Schets Ontwerp. (SO) 
Dat betalen we dan uit de subsidie die we kregen van het ministerie voor de Initiatief fase. 

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7b5362EE4B-6834-4D1A-B8F8-D4622EF25437%7d#case_%7BE4F1B211-3407-4BC0-9662-308096A48DFE%7D
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7b5362EE4B-6834-4D1A-B8F8-D4622EF25437%7d#case_%7BE4F1B211-3407-4BC0-9662-308096A48DFE%7D


2. Deze vraag kwam ook aan de orde op 5 september en is nu officieel door het Bestuur 
vastgesteld als beleid: als op termijn de inschrijving kan beginnen voor de appartementen, 
kiest het Bestuur van de Stichting Woongroep Weesp uit de lijst van wachtlijsters als eerste 
bewoners een groep mensen uit waarvan zij denkt dat deze een evenwichtige en positieve 
inbreng zullen gaan hebben bij het tot stand brengen van de cultuur in de woongroep. Het 
Bestuur voelt de verantwoordelijkheid om voor de eerste groep bewoners een zodanige 
groep mensen als bewoners uit te kiezen dat er, ook voor de toekomst, een evenwichtige,  
positieve, proactieve, gelijkwaardige en open omgangscultuur zal ontstaan, waarbinnen het 
voor iedereen prettig en veilig wonen is. Dat betekent dus dat niet alle  aanmelders van het 
eerste uur per definitie tot de eerste bewoners zullen behoren.  En natuurlijk wordt de 
eerder vastgestelde regeling toegepast van 30% 50-60 jarigen, 40% 60-70 jarigen en 30% 
70+. 

( en nou maar hopen dat we tegen die tijd niet allemaal 70+ zijn…       ) 
 

6. Ad. 5: Leuk en leerzaam om mee te doen met het onderzoek van de UVA. Aanmelden kan op 
seniorendoenmee-fmg@uva.nl 

 
 
 
Nou, tot zover maar weer even. Zodra er iets te melden is stuur ik weer een Nieuwsbrief! 
 
Veel lieve groeten uit Weesp, ook van Bob eb Ans, 
Ingrid 
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