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ONTWIKKELINGEN
De vorige keer schreven we dat er spannende
tijden aan zouden breken. Toen hadden we nog
de ontwikkelingen van het Mantelhuys voor
ogen. Nu is daar iets ongrijpbaars bij gekomen.
Het coronavirus.
Natuurlijk weten we niet wat daarvan de impact
is op onze plannen, maar allereerst hopen we
dat iedereen goed en gezond uit deze crisis te
voorschijn komt!
Inmiddels hebben we van het Rijk een mooie
subsidie ontvangen voor het
haalbaarheidsonderzoek van ons project. Een
fijne opsteker!
Ook hebben we het Bercoopfonds
aangeschreven voor een subsidiebijdrage.
Op 21 april is er weer overleg met de
gemeente Westerveld. Maar of dat doorgaat?
We zullen het horen.
Als bestuur (met adviseur) vergaderen we
zoveel mogelijk door. Al append, mailend en
zoomend... Een heel andere ervaring.
Ook wordt onderzocht hoe we de huizen goed
energieneutraal kunnen maken. Denk daarbij
aan: warmwater, sanitair, verwarming, ventilatie,
elektra (met domotica aanvulling) en eventueel
zonnepanelen.
Een aardige puzzel.

DOELSTELLING
Het is altijd goed om onze doelstelling voor
ogen te houden. Hier komt ie nog een keer:
Een veilige woon- en leefomgeving faciliteren
voor zelfstandig gemeenschappelijk
wonen met aandacht voor elkaar, in of nabij
een dorpsomgeving. Gestreefd wordt
naar een evenwichtige beleving van het ouder
worden, dan wel zijn.
“Noaberschap”, zorg voor elkaar, is de
leidraad.
Daarnaast hebben we steeds gezegd dat we
voor middenhuur kiezen en koophuizen onder
de NHG norm. Daar gaan we ook voor!
Maar uit verschillende exploitatie berekeningen
blijkt dat ons project pas echt goed haalbaar
is, als we koop en huur half om half doen. Het
worden dus 6 huurhuizen en 6 koophuizen.
We denken dat er voor beide 'soorten'
voldoende belangstelling zal zijn.
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