
ONTWIKKELINGEN

Op 12 februari hebben  we weer een overleg 
met de gemeente gehad. Daarbij was ook de 
'nieuwe' wethouder Smidt aanwezig. Hij 
vertelde dat het collegevoorstel over het vervolg 
proces voor Vledder Noord fase 1b is 
behandeld door het college en dat het volgens 
voorstel besloten is! Dat was de eerste opsteker 
van de avond.

Vervolgens moet het plan door de 
gemeenteraad vastgesteld worden. 
Voor dat zover is, moet er natuurlijk binnen de 
gemeente  nog het een en ander gebeuren, 
maar de neuzen staan in ieder geval dezelfde 
kant op! Het college wil het plan graag voor de 
vakantie door de Raad loodsen.

Dan is het de planning is om voor het eind van 
dit jaar de kavels uit te geven.

Dit alles betekent voor ons dus dat we aan het 
werk moeten. Er komt daadwerkelijk schot in de 
zaak. We werken met de starters onder het 
motto “Jong en Oud Samen Sterk”. Samen 
optrekken naar een mooie invulling van fase 1b. 
 We bekijken of het bijvoorbeeld mogelijk is om 
samen een energieplan te maken. Zo zijn er 
natuurlijk nog meer mogelijkheden. Daarvan 
doen we uiteraard verslag als het zover is.

Wij Mantelhuyzers moeten ons in ieder geval 
voorbereiden op gesprekken met financiers en 
dergelijke. Het zou mooi zijn als wij de 
bouwvergunning binnen hebben op het 
moment dat de kavels uitgegeven worden.
Al met al spannende tijden!

Bestuur Stichting het Mantelhuys

Op dit moment bestaat het bestuur uit 3 zeer 
toegewijde bestuursleden en een zeer 
toegewijde adviseur/architect.
Graag zouden we uit 5 bestuursleden bestaan 
Vooral nu we blijkbaar snel voor een 
daadwerkelijk bouw staan!.
Heb je belangstelling om mee te bouwen aan 
dit prachtige plan? Dan nodigen we je van 
harte uit voor een gesprek.

BELANGSTELLING

Inmiddels zijn er 12  inschrijvingen voor ons 
project. We hopen op meer, maar dat zal 
komen nadat we ons plan 'ruimer' bekend 
maken.
Op 19 maart nodigen wij de inschrijvers uit 
voor een kennismakingsavond. We gaan 
bijvoorbeeld ook kijken waar het Mantelhuys 
nu precies komt en vragen die beantwoord 
kunnen worden zullen beantwoord worden.
De daadwerkelijk uitnodiging komt zo snel 
mogelijk naar jullie toe!

VOOR VERDERE INFORMATIE:

06 83334266  Yvonne van Mourik

06 21108254  Wil Kreike
info@hetmantelhuys.nl

www.hetmantelhuys.nl
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