
Hoi allemaal!

Het is gelukkig weer lekker weer en we hopen dat jullie allemaal lekker aan het genieten zijn.
We hebben in deze nieuwsbrief niet het nieuws wat we gehoopt hadden te brengen maar we

willen wel graag in contact blijven met onze leden.

Tiny Houses worden in figuurlijke zin steeds groter. Overal zien we niet alleen initiatieven
ontstaan maar ook werkelijkheid worden. Diverse gemeenten over het hele land krijgen

aanvragen en keuren deze ook goed. Dit geeft steeds meer hoop dat onze initiatieven ook
op (korte) termijn daadwerkelijk vorm gaan krijgen en dat we spoedig Tiny Houses kunnen

gaan bouwen en bewonen in onze gemeente.

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
Geen nieuws is vaak goed nieuws! Helaas is dat in dit geval niet helemaal zo. We hadden

gehoopt na een paar weken positief nieuws te brengen inzake onze principeverzoeken. Dat
is nog niet het geval.

Project 1
Zoals jullie weten zijn we in afwachting van de reactie van de gemeente op het

principeverzoek van project 1. Helaas heeft de gemeente nog geen oordeel kunnen geven
over dit project. Ze hebben meer tijd nodig omdat er nog geen beleid is omtrent Tiny Houses
in Vijfheerenlanden. We staan helaas dus nog in de wacht. Gelukkig hebben we wel bericht

gekregen dat ze hier mee bezig zijn, dus we houden hoop!

Project 2
De status van dit project is helaas ook nog hetzelfde. Het goede nieuws is dat de gemeente
de twee projecten aan elkaar koppelt. Derhalve zal de uitspraak voor beide projecten rond
dezelfde data plaatsvinden. De gemeente heeft aangegeven binnen enkele weken met een

uitspraak te komen



Project 3
Project 3 betrof een perceel die gedeeld zou worden met een woningbouwcorporatie. Een
eerste oriënterend gesprek had al plaatsgevonden en inmiddels ook een tweede gesprek

waarin de intenties zijn besproken. Ook hierin zal de gemeente een grote rol spelen en gaan
beslissen of dit wel tot de mogelijkheden behoort. We zijn bezig met het principeverzoek en

voorstellen over hoe de indeling eruit gaat zien. Zodra dit akkoord is van de
woningbouwcorporatie kunnen we het principeverzoek gaan indienen.

Kortom, wordt vervolgd.
_________________________________________________________________________

Financiën
Jullie hebben uiteraard inschrijfgeld en contributie betaald aan de Stichting. We kunnen ons
voorstellen dat jullie je afvragen wat met de binnengekomen bedragen is gebeurd of gaat

gebeuren. Laat voorop staan dat we een financieel gezonde stichting zijn. Goed om te weten
is dat de bestuursleden geen vergoeding krijgen voor hun werkzaamheden en dit geheel
vrijwillig doen. Betalingen die tot nu toe zijn verricht zijn merendeels voor de hosting van

onze website. Binnenkort zullen we de leges voor de principeverzoeken moeten betalen en
andere kosten die te maken hebben met de percelen zoals eventuele onderzoeken die

gedaan moeten worden.
__________________________________________________________________

Wij wensen iedereen een fijne zomer toe!

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/

