Nieuwsbrief januari 2018
Ontwikkelingen:
Na een langere periode van inspraak, participatie en overleg is in november j.l.
gebleken, dat de ontwikkelaars van Dennenheuvel toch niet in zee willen gaan met
een grotere groep, zo als OGH. Dat was uiteraard een grote teleurstelling. Aan de
andere kant hebben we nu de gevraagde duidelijkheid zodat wij verder kunnen gaan
met het proces. En ondertussen hebben we natuurlijk niet stilgezeten maar veel
ervaring opgedaan met de groepsvorming en onze wensen en mogelijkheden. Dat is
zeker nuttig!
Helaas heeft dit ook ertoe geleid dat een aantal mensen zich hebben teruggetrokken
die heel graag op Dennenheuvel hadden willen wonen. Tegelijk ontstaat hierdoor
weer ruimte voor nieuwe mensen.
Wij gaan natuurlijk gestaag door en zijn er van overtuigd dat we uiteindelijk iets
moois kunnen realiseren! Nu gaan we ons richten op de mogelijkheden binnen de
gemeente Haarlem. Een van de opties daarbij is de Zwemmerslaan.

Contacten:
We hopen binnenkort contact te kunnen leggen met de gemeente Haarlem om ons
als groep in beeld te brengen.
Ondertussen zijn we ook bezig met diverse stichtingen die ons kunnen adviseren op
het gebied van Sociale woningbouw, zelfbouw en financiering.
Op woensdag 18 oktober hebben enkele mensen deelgenomen aan 2e Bouwerij
"Zelfbouw in de praktijk".
Zij gingen in gesprek over een rekenvoorbeeld om inzicht te
geven in het bedrag dat nodig is om een zelfbouwlocatie te werven. Dat
kan zowel een kavel als een klushuis zijn.
Welke partijen zijn betrokken, hoeveel geld is nodig voor de voorbereiding, welke
kansen en risico's biedt zelfbouw, hoe lang duurt het gehele proces?

Het rekenvoorbeeld, de uitleg over het zelfbouwproces en met name de
voorfinanciering en ook het tekort aan beschikbare aannemers, gaf mensen
inzicht in de haalbaarheid van hun eigen dromen en plannen. Ook voor ons
interessant. Alexander Keizer van Urbannerdam beantwoordde vragen uit de
community over de mogelijkheden van zelfbouw in Haarlem.

Activiteiten
Wanneer wij in de toekomst met elkaar willen wonen is het belangrijk, om elkaar
goed te leren kennen. Anders dan alleen tijdens vergaderingen. Zo hebben wij eerder
een “dilemma-avond” georganiseerd waarbij we in discussie gingen over allerlei
onderwerpen en een middagje aan het Wed met alle kinderen. Daarnaast bezoeken
we gezamenlijk externe informatiebijeenkomsten naast onze eigen
informatiemiddagen.

Houd onze website in de gaten voor de volgende informatiemiddag!(En kijk voor de
zekerheid ook af en toe in de spam-box, berichten van OGH blijken daar nog
weleens in terecht te komen)
www.onsgroenehuis.net

