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Beste Wacht-Lijster en belangstellende van Woongroep Weesp,
Het bestuur heeft weer niet stilgezeten en alle denk-Werkgroepen hebben elkaar, al dan niet digitaal,
getroffen, dus bij deze weer even een update.
Helaas zijn op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief de juristen van Van Wijnen en Abbott nog
steeds niet klaar met het opstellen van de Koopovereenkomst. De juridische molens malen langzaam…
Zodra er nieuws te melden is hoor je dat natuurlijk direct van ons!
Even een terugblik:
Er hebben de afgelopen maanden een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden.
Eén daarvan was het etentje bij Aaltje op 19 maart, waar alle Denk-Werkgroepen hun gedachten
presenteerden. We waren met z’n 31-en, waaronder Mark, onze procesbegeleider van USHI. Foto’s zijn te
vinden in het leden-gedeelte van de website.
De tweede was de bijeenkomst van afgelopen zaterdag 14 mei in Oversingel, waar we door Tessa en
Francis van de Stichting WOON! een presentatie kregen over een prettige manier van besluitvorming: de
CONSENT methode. Kenmerk van deze methode is dat iedereen in de groep op een constructieve manier
aan het woord komt.
Er is een groepje van 9 mensen gevormd die zich hier verder in gaan bekwamen en de methode zal worden
toegepast binnen de Denk-Werk groepen.
De presentatie van WOON! staat in het besloten leden gedeelte op de website.
Daar komt aan het eind van deze maand ook een verslag te staan, gemaakt door Marga.
En een vooruitblik:
De volgende bijeenkomst is op zondag 26 juni: de vaartocht door de Naardermeer met uitleg van Andrea,
met aansluitend een lunch bij Stadzigt. We verzamelen om half tien op het parkeerterrein en er zijn nog
wat plaatsen vrij. Boeken kan door overmaken van €30 op het bekende bankrekeningnummer. Dat bedrag
is inclusief lunch en vaartocht. Denk eraan: Er is beperkte capaciteit in de boot!
De daaropvolgende bijeenkomst is op maandagavond 25 juli vanaf half 8 tot uiterlijk half 10 in de
bezinningsruimte van Oversingel, waar we gaan brainstormen over het betrekken van de buurt bij onze
plannen. Zowel Bart van Van Wijnen als Mark vinden het een goed idee om daar direct na de zomer mee te
gaan beginnen. Een zwaar wegend argument bij het indienen van onze plannen bij de gemeente
Amsterdam is Buurtparticipatie en hoe eerder we de buurt gaan betrekken, hoe beter! Inloop vanaf 19.15
uur.
En een oproep: Als je wilt meedenken op 25 juli: graag! Geef je op als reply op deze mail en we sturen je de
agenda.
En voor diegenen die zich nog niet hebben laten autoriseren voor het besloten gedeelte van de website nog
even een kleine instructie:
Ga naar op je laptop of PC naar www.woongroepweesp.nl Ga rechtsboven naar “inloggen”, kies
“registreren”, vul je gegevens in en druk op “verzend”. Dan krijg je een mail ter bevestiging, en een poosje
later weer een mail die aangeeft dat je voortaan kunt inloggen met de gekozen gebruikersnaam en
wachtwoord.
Als je dit op je telefoon doet, dan staat het “inloggen” helemaal onderaan de home-pagina.
Voor nu: Succes, Veel lieve groeten, ook van Bob eb Ans,
Ingrid

