“Netersel bouwt met elkaar”

Netersel, jan 2019.

Beste Dorpsgenoten,
“Oog hebben voor elkaar en het gedeelde belang, samenwerken, geven en
nemen, wat steeds weer leidt tot fantastische nieuwe initiatieven, dat is wat ons
sterk maakt.” zei koning Willem-Alexander in zijn kersttoespraak. In Netersel
weten we dit al lang. Na de bouwprojecten aan de Smis en Latestraat zijn
onlangs de starterswoningen aan de Hoekakker opgeleverd. Allen samen
gebouwd middels de locatievereniging “Bouwen in Netersel”. Netersel
ontwikkeld zich fantastisch op sociaal maatschappelijk vlak en onze jeugd is hier
ook zeer actief in.
Toch hebben we het idee nog niet klaar te zijn, de ouderen in onze gemeenschap kunnen nog niet allemaal
het gewenste plekje vinden, De ontwikkelingen in de zorg geven onzekerheid en wat te doen met dat te
grote huis? Samen met de Dorpsraad, Buurthulp Netersel, KBO en andere vrijwilligers gaan we als
locatievereniging de komende tijd hier verder invulling aan geven.
De locatievereniging "Bouwen in Netersel"
heeft een optie genomen op de kavel aan
Carolus Simplexplein 3. We zijn met familie
Michiels overeengekomen dat we deze
optie hebben tot 1 april 2019 om plannen
concreet te maken. We zijn blij met de
houding van de familie t.o.v. dit initiatief.
Het idee is om een appartementencomplex
te realiseren met ruime (80-120m2)
levensloopbestendige woningen in 1, 2 of 3
bouwlagen. Omtrent het aantal valt op dit
moment nog weinig te zeggen maar dit
kunnen er tot ca. 30 worden. Daarnaast
gemeenschappelijke ruimtes: kleine huiskamer, keuken, fitness, etc. We willen het geheel in koopsfeer
realiseren, een deel kan direct worden bewoond, maar we willen ook een dringend beroep doen op
investeerders of toekomstige bewoners die verhuur mogelijk willen maken. De gemeente is ook zoekende
naar nieuwe woonvormen, en is enthousiast over dit plan.
In korte tijd zal dit ambitieuze plan vorm moeten krijgen. Wij
hopen dat middels deze informatiefolder, het bij u begint te
leven en we willen u graag uitnodigen op de
presentatie/informatiebijeenkomst. Deze is op 28 januari om
19.00 uur (voorafgaand aan de dorpsraad) in De Poel.
Wij hopen op een vruchtbare samenwerking met eenieder,
om het laatste puzzelstukje te leggen om de woningvoorraad
van Netersel levensloopbestendig te maken.
Geïnteresseerden kunnen ook voor aanmelding en/of vragen
terecht bij de locatievereniging Bouwen in Netersel,
per mail: bouweninnetersel@gmail.com
of bij onderstaande personen:
Ingrid Meulenbroeks Maria Waalen
Henk Michiels
06 5244 4219
06 5108 4680
06 5024 3569
Wij zien u graag op 28 januari in De Poel.

