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ONTWIKKELINGEN
De ontwikkelingen rond de plannen van het
Mantelhuys gaan gestaag door. In juni hebben
we bericht over het gesprek met de wethouder.
Hij heeft inmiddels schriftelijk bevestigd dat de
gemeente zich zal inspannen om een goede
locatie te vinden. Dit gesprek is het startpunt
geweest om de plannen van Stichting het
Mantelhuys en de bouw van de
starterswoningen als een gezamenlijk plan naar
buiten te brengen. Hiertoe zijn gesprekken
gevoerd met de starters en vertegenwoordigers
van Dorpsbelang Vledder. Een en ander heeft
ertoe geleid dat er een vergaande vorm van
samenwerking tot stand is gekomen onder
leiding van Dorpsbelang. Beide plannen zullen
als 'pakket' aan de gemeente worden
gepresenteerd.
Op 10 september is het project op deze manier
besproken met de gemeente Westerveld,
waarbij de gemaakte afspraken zijn bevestigd.
Ook heeft de gemeente toegezegd bij de
verdere ontwikkeling hun medewerking te willen
verlenen en is een eerste optie op de uit te
geven bouwgrond bij uitgave mogelijk. Ook zal
de gemeente de beide plannen toetsen aan het
huidige bestemmingsplan. Kortom: de
uitvoering van de plannen kan van start gaan
zodra de financiering rond is! Dit is overigens
nog wel een 'dingetje', maar we zijn vanaf nu
serieus op zoek naar financiers.
Stikstof: op dit moment is nog niet duidelijk in
hoeverre het Mantelhuys en de starters hiermee
te maken zullen krijgen.

Bestuur Stichting het Mantelhuys
Er zijn zeer positieve ontwikkelingen binnen het
bestuur. Nu Marijn Boekhoudt ons verlaten
heeft, om een wereldreis te maken, hebben
zich op onze oproep twee nieuwe
bestuursleden aangemeld! Gerda Vijn uit
Wilhelminaoord en Wil Kreike uit Vledder.
Welkom!
BELANGSTELLING
Nu de plannen voor het Mantelhuys steeds
vastere vormen aan gaan nemen, is het
verheugend te constateren dat er vanuit de
doelgroep ruime belangstelling is. Inmiddels
hebben we al 9 daadwerkelijke inschrijvingen!
Voor de mensen die zich ingeschreven
hebben, organiseren we op dinsdagavond 26
november een bijeenkomst in het Miramar
Zeemuseum. De uitnodigingen volgen nog!
Inschrijven kan via de website.
DONEERACTIE
Bij een stichting die zonder subsidie
functioneert is iedere bijdrage welkom. Op
onze website vind je een doorklik naar onze
doneeractie.
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