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Beste belangstellende,
Jij hebt al enige tijd niets van de stuurgroep 35+ vernomen, maar wij hebben
niet stil gezeten. Om jou van informatie te voorzien hebben wij als stuurgroep
besloten alle belangstellenden middels nieuwsbrieven te informeren over de
stand van zaken rondom ons project. Dit is de eerste Nieuwsbrief, met
informatie over de eisen die we stellen aan de woningen, het aanhaken bij het
digitaal aanmeldsysteem van de Grasboom en onze volgende bijeenkomst voor
alle belangstellenden in september 2020.
Woningen
De ‘Werkgroep Stenen’ is hard op zoek naar een geschikte locatie op
verschillende plaatsen in midden Nederland. Helaas valt het vinden van
‘Stenen’ (woningen, locaties enzovoort) nog niet mee, de woningnood is hoog,
de woningmarkt zit op slot en daar krijgen wij dus helaas ook mee te maken.
Gelukkig zijn er wel opties, is de werkgroep Stenen heel actief en voortvarend
wat dan regelmatig leidt tot gesprekken over mogelijke woningen. Alles komt
voorbij, gerenoveerde woningen, nieuwbouw, verbouw. Ook bouwlocaties
worden bekeken op geschiktheid. De werkgroep voert regelmatig gesprekken
met verschillende partijen zoals woning aanbieders, gemeentes en
projectontwikkelaars.
PvE (Programma van Eisen)
De werkgroep Stenen heeft ook een PvE gemaakt met daarin de eisen die zij
stellen aan de woningen en de locaties: betaalbaar, prikkelarm en in een veilige
omgeving met belangrijke zaken dichtbij, zoals winkels voor dagelijkse
boodschappen en op acceptabele afstand van het OV. Het PvE ontvang je als
PDF bijlage bij deze Nieuwsbrief. Het PvE wordt ook op onze website geplaatst
zodat belangstellenden een idee krijgen van wat ze van ons mogen
verwachten.
Realiseer je dat een woning bij een Grasboom 35+ project meer is dan een
onderdak. Minstens zo belangrijk is de zorg en de begeleiding op maat,
zelfstandig wonen met mensen nabij die net als jij ASS hebben en weten wat
dit inhoudt. Maatjes om samen mee iets te ondernemen, koffie te drinken.
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Mogelijkheden om samen te koken en te eten (als je dat wilt) en tot slot
meedenken en invloed hebben op het 35+ project.
Digitaal aanmeldsysteem
Verder gaan we actief aan de slag om het digitale aanmeldsysteem dat gebruikt
wordt voor het aanmelden van kandidaten voor de algemene wachtlijst van de
Grasboom ook geschikt te maken voor onze 35+ kandidaten. Op die manier
kunnen we onze doelgroep beter in beeld krijgen.
Volgende algemene bijeenkomst
Het ligt in onze bedoeling om na de zomer weer een algemene bijeenkomst
voor onze 35+ groep te organiseren. De datum is voorlopig gesteld op
donderdag 24 september 2020 in Tienhoven. De locatie is al besproken.
Tegen die tijd ontvangen jullie een uitnodiging met de exacte datum en tijd. Op
verzoek van degenen die graag met iemand willen meerijden zullen we een
plekje zoeken bij een medereiziger.
Vragen, opmerkingen en informatie over belangrijke ontwikkelingen
Voor vragen en/of opmerkingen kun je altijd terecht op ons mailadres:
35plus@degrasboom.nl
Wij houden je voorlopig zoveel mogelijk op de hoogte van belangrijke
ontwikkelingen met behulp van korte nieuwsbrieven.
Met vriendelijke groet,
de Stuurgroep ASS 35+

Website: grasboom35plus.nl
Facebook: De Grasboom Vijfendertigplus

