
Hoi allemaal!

Onze laatste nieuwsbrief dateert alweer van een maand of twee geleden. Tijd om jullie een
update te geven over de gang van zaken.

We verwelkomen Janneke Bouman bij de kerngroep. Janneke is sinds een paar weken ook
actief in de stichting en ze gaat ons ondersteunen met de diverse werkzaamheden binnen

de groep.

Wellicht goed om te weten dat we als groep gezamenlijk alles oppakken en binnen de
projecten een rolverdeling bepalen zodat ieder lid wel een eigen verantwoordelijkheid heeft.

We maken gebruik van de kracht van ieder lid en zetten dat dan in waar nodig.

Wij wensen jullie gezondheid en vrijheid en hopen jullie de komende maanden positieve
berichten te kunnen blijven sturen.

Hannan, Janneke, Remy, Simone, Lity, Marc en Guus
-kerngroep Stichting Tiny Houses Vijfheerenlanden-

_________________________________________________________________________

Update projecten
Project 1

Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld, hebben we op 31 januari 2021 het
principeverzoek ingediend voor dit project. Nog een paar weken en dan zijn de 12 weken die
de gemeente hanteert om te beslissen zijn om. Op 10 februari 2021 is het principeverzoek in

behandeling genomen. We hebben mailcontact met de behandelaar van ons verzoek en
hebben begrepen dat ze hier intern volop mee bezig zijn. Aangezien het concept Tiny

huisjes nog steeds relatief nieuw is, ook voor de gemeente, is er nog geen specifiek beleid
hieromtrent bestaat. We houden onze vingers gekruist!

Project 2
Het principeverzoek voor project 2 is op 8 maart 2021 ingediend. Wij hebben een

ontvangstbevestiging ontvangen van de gemeente en wachten vol spanning op het verdere
verloop. In dit project zullen we nauw samenwerken met de eigenaren van het perceel. We

houden jullie op de hoogte.

https://tinyhousesvijfheerenlanden.com/over-ons/


Project 3
In de vorige nieuwsbrief hebben we een tipje van de sluier opgelicht en hebben we verteld
dat een woningbouwcorporatie ons heeft benaderd voor een eventuele samenwerking. Dit

gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden en de intentie om samen te werken is uitgesproken.
Inmiddels zijn we op het punt beland dat we onze gedachten over de indeling van de twee
percelen in Vianen op papier aan het zetten zijn. De bedoeling is dat we de percelen gaan

delen met de woningbouwcorporatie, waarbij waarschijnlijk alles huisjes Tiny Houses zullen
worden. De helft hiervan zullen voor de leden van Stichting Tiny Houses Vijfheerenlanden

zijn.
Ook zijn we benaderd door de Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden om met elkaar
hierover van gedachten te wisselen. Een uitnodiging waarop we natuurlijk graag ingaan. In
de volgende nieuwsbrief zullen we jullie hopelijk een update kunnen sturen over dit project.

_________________________________________________________________________

Oeps….
Oeps…. Onze voorzitter Guus Smid heeft per ongeluk bovenstaande mail met daarin een
document wat alleen bedoeld was voor de kerngroep naar alle leden gestuurd…. Hoe dit

heeft kunnen gebeuren is voor ons niet geheel duidelijk.
Eigenlijk zijn via deze mail onze plannen van project 3 al grotendeels verklapt. Wij

vertrouwen erop dat dit document niet doorgestuurd wordt of wordt gebruikt voor het
verstrekken van informatie aan personen buiten de stichting om.

__________________________________________________________________



Hulp gevraagd
Wij hebben hulp nodig. Wij geloven erin dat we samen, onder het mom van twee weten

meer dan een alleen, hulp nodig hebben  om onze projecten verder te boosten.

Daarbij vragen wij in het specifiek hulp van/bij:

· Een projectontwikkelaar – om de eventuele trajecten in kaart te brengen
· Een webdesigner/grafisch vormgever – om een 3D walkthrough plattegrond te

creëren
· Een makelaar/financieel adviseur/incassobureau – om advies in te winnen voor

een totaal financieel plaatje
· Een botanist of biodiversiteit specialist – Voor een speciaal nieuw plan richting de

provincie

Ben jij iemand of ken jij iemand dit ons hierin wilt helpen/adviseren, neem dan contact met
ons op via tinyhousesvijfheerenlanden@gmail.com Hulp op basis van vrijwillige bijdrage

wordt gewaardeerd.
__________________________________________________________________

www.tinyhousesvijfheerenlanden.com
tinyhousesvijfheerenlanden@gmail.com

Wij je deze e-mails niet meer ontvangen? Schrijf je dan hier uit.

https://www.facebook.com/stichtingTinyHousesVijfheerenlanden
https://www.instagram.com/tinyhousesvhl/
http://www.tinyhousesvijfheerenlanden.com
mailto:tinyhousesvijfheerenlanden@gmail.com
https://tinyhousesvijfheerenlanden.com/uitschrijven/

