
 
 
 
 
  
Nieuwsbrief najaar 2020, 
 
Op 27 oktober hebben we als bestuur van DDS een mijlpaal bereikt. Daar 
maken we u graag deelgenoot van. Nadat in maart van dit jaar, nog net 
voor de Lock down door de Corona crisis, de gemeenteraad van Houten 
akkoord is gegaan met het grote ruilverkavelingsproject in Schalkwijk volgde 
nu voor DDS de volgende grote stap. 
Op 27 oktober is het voorlopig koopcontract getekend voor de grond door 
DDS, gemeente Houten en de financierende partij voor de grond.  
[Simon Uijterwaal en André Wels tekenen namens DDS het voorlopig koopcontract] 
 

                     
 
 
Na 5 jaar lobbyen en vergaderen gaat het plan nu echt handen en voeten 
krijgen. Er is niets vrijblijvends aan het voorlopig koopcontract. Het tekenen 
ervan houdt in dat alle partijen eraan vast zitten en dat we nu doorkunnen 
met het veranderen van het bestemmingsplan, de bouwtekeningen 
uitgebreid en definitief maken het bestek laten uitrekenen enz. 



 
Met een hele grote slag om de arm zou dat inhouden dat volgend jaar 
december begonnen kan worden met het bouwrijp maken van de grond 
voor DDS. Daarna zou de bouw tussen de 1-2 jaar kunnen duren. We mikken –
met grote slag om de arm- op deuren open zomer 2023. Dit klinkt nog ver 
weg maar voor ons als bestuur lijkt dat dichter bij dan de afgelopen 5 jaar die 
we nodig hebben gehad om tot hier te komen. 
 

         
 
 
Wie komen er wonen in DDS? 
 
Alhoewel de opening van DDS op vroegst pas over 3 jaar is hebben we 
gemerkt dat de belangstelling erg groot is om te komen wonen in DDS. We 
hebben veel kandidaten op de wachtlijst staan en willen nogmaals 
benadrukken dat we slechts 24 plaatsen hebben. De selectie van kinderen 
die in DDS gaan wonen gaan we uit handen geven. Hoe dat er precies uit 
gaat zien beslissen we later. Deze selectie zal pas na 2021 plaats vinden 
omdat de opening dan dichterbij komt en we de meest actuele stand van 
zaken hebben, immers gedurende de 5 jaar dat we nu kinderen op een 
wachtlijst hebben staan zijn er al kandidaten die zich om uiteenlopende 
redenen ook weer hebben laten uitschrijven van de wachtlijst. 
 
 
 
 
 
 
Feestje 
 
Als bestuur hebben we gemeend het sluiten van het voorlopig koopcontract 
niet ongemerkt voorbij te moeten laten gaan. We wilden allen die ons de 
afgelopen jaren hebben geholpen graag op een feestavond in het zonnetje 



zetten en met hun deze mijlpaal gaan vieren. Helaas gooit Corona, de 
tweede golf, roet in het eten. 
 

                        
 
We hebben alle directbetrokkenen gevraagd dinsdagavond 27 oktober vrij 
te houden en hebben hen bedankt in een zoom/team vergadering voor hun 
inzet in de afgelopen jaren en hebben hen gevraagd ons te blijven helpen in 
de toekomstige jaren van ontwikkeling en bouw van DDS. 
 

                                    
 
We hopen u met deze nieuwsbrief weer te hebben bijgepraat en blijven u in 
de toekomst op de hoogte houden van de stappen die we gaan maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van de Droom van Schalkwijk 
 

                            
                         
 


