
Hoi allemaal!

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

_________________________________________________________________________

Update projecten
Tekst uit vorige nieuwsbrief

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.

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.

_________________________________________________________________________

Financieel overzicht
Opmerking Simone: Ik dacht misschien is het een goed idee om een klein financieel

overzicht met onze leden te delen? Ze betalen immers geld en misschien is het fijn om te
weten waar het geld naar toe gaat. Denk aan kosten vergaderingen, website, kosten

stichting, etc.

Kosten website €48 per jaar
Kosten gemeente: Legeskosten 2x €150+externe kosten principeverzoeken

Opnemen met Marc? Of laten voor de volgende nieuwsbrief?

__________________________________________________________________

Nieuw onderwerp

__________________________________________________________________

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/

