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Allereerst wensen wij alle
belangstellenden een heel goed,
gezond en bouwlustig
2020
ONTWIKKELINGEN
De samenwerking tussen het Mantelhuys ,
starters en Dorpsbelang neemt intussen vastere
vormen aan. Van de gemeente hebben wij
positieve signalen ontvangen. En hoewel er
geen formele besluiten zijn genomen, gaat het
de goede kant op. Het Mantelhuys past binnen
het bestemmingsplan en de starterswoningen in
principe ook.Bij de uitwerking van de plannen
wordt gebruik gemaakt van adviseurs uit het
veld. Deze werken allen op ' no cure no pay'
basis. Voor ons zijn ze van grote waarde!
In januari staat er een nieuw overleg met de
gemeente gepland. Zij gaan akkoord met onze
plannen, nu volgen de inhoudelijke
onderhandelingen.
We zijn benieuwd wat 2020 ons zal brengen!
BELANGSTELLING
Op 26 november was er in het Miramar
Zeemuseum een voorlichtingsbijeenkomst.
Onder grote belangstelling konden wij onze
plannen uiteenzetten. Ook politiek Westerveld
was goed vertegenwoordigd.
In de bijlage vind je het volledige verslag van
deze avond.

BESTUURSZAKEN
Opnieuw ontwikkelingen in het bestuur.
Gerda Vijn heeft besloten zich terug te trekken
als bestuurder. Haar affiniteit op het
bestuurlijke vlak ligt meer richting het WoonZorg project in Vledder. Wij danken Gerda voor
haar inzet en wensen haar alle goeds en tot
ziens toe.
Wij gaan zoeken naar nieuwe bestuursleden
die de doelstelling van ons project omarmen.
Interesse? Bel gerust!
Ook heeft er een bestuurswisseling
plaatsgevonden. Initiatiefneemster Yvonne van
Mourik heeft het voorzitterschap overgedragen
aan Wil Kreike. Wil is bekend binnen de
gemeente Westerveld, wat een pre is.
VERWARRING
We kregen van verschillende kanten de vraag
wat ons project met bijvoorbeeld het WoonZorgproject te maken heeft. Het antwoord is
zeer duidelijk: NIETS!
Stichting het Mantelhuys is een volkomen
onafhankelijk initiatief en handelt ook zo.
VOOR VERDERE INFORMATIE
06 83334266 ( Yvonne van Mourik)
info@hetmantelhuys.nl
www.hetmantelhuys.nl
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

