Nieuwsbrief zomer 2019-07-31
In deze nieuwsbrief:
Informatie over voortgang droom van schalkwijk
In een van de eerdere nieuwsbrieven schreven we het al: uw en ons geduld
wordt danig op de proef gesteld. Alhoewel u niet wekelijks van ons hoort
zitten we gelukkig niet stil.
We zitten nog steeds met smart te wachten op grondaankoop.
Helaas kunnen we u daar niet uitgebreid over inlichten maar de toekomst ziet
er rooskleurig uit.
Wat we wel kunnen vertellen is dat de gemeente Houten zich aan ons
project heeft gecommitteerd [zoals in de een vorige nieuwsbrief is gemeld]
maar ook de provincie Utrecht doet mee. Kortweg houdt dat in dat als de
grondaankoop tot stand komt de nodige procedures met ondersteuning van
gemeente en provincie doorlopen kunnen worden. Dat kan veel tijd schelen.
Ook met een financier voor de grond is gesproken en daar wordt binnenkort
een intentieverklaring mee getekend.
Met een architect is contact gezocht en deze gaat een impressie maken van
de bebouwing op de toekomstige grond
Binnen ons bestuur zijn we ons aan het versterken met financiële, - en
bouwkundige adviseurs zodat we meteen kunnen schakelen als dat nodig is.
Zoals u ziet zijn er veel voorbereidende stappen gemaakt. Het wachten is op
het groene licht voor de grondaankoop. Zodra daar meer duidelijkheid over
is en zodra we dat mogen bekend maken laten we het meteen weten.
Na onze zomervakantie komt het bestuur vanaf augustus weer regelmatig
bijeen en een van de topics die we aanpakken is onszelf informeren over het
thema “slowcare”. Dit concept is uitgedacht door het bestuur van het

Elzeneindhuis. Met dit bestuur hebben we al regelmatig contact gehad en zij
leveren veel ideeën waar we naar hartenlust mee kunnen stoeien en uit
kunnen halen wat wij weer belangrijk vinden voor de Droom van Schalkwijk.
Voor geïnteresseerden nogmaals de volgende linkjes:
https://slowcare-nederland.nl
https://www.youtube.com/watch?v=dE050gGuNHE

Alhoewel we nog steeds niets concreets kunnen melden denken we wel dat
we u via deze nieuwsbrief hebben kunnen laten weten dat er de nodige
stappen gezet zijn en dat de toekomst er steeds veelbelovender gaat uitzien.
Hopelijk kunnen we u in de volgende nieuwsbrief nog veel meer goed nieuws
meedelen maar voor nu:
Een heel mooie zomer toegewenst en met hartelijke groet,
Bestuur Droom van Schalkwijk.

