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Omdat wij u graag op de hoogte willen houden van de ontwikkelingen
rond de Broedplaats aan de Herenweg 63E te Vinkeveen.

GroenWest geeft groen licht voor de Broedplaats…
Het MT en de Raad van Commissarissen van GroenWest hebben akkoord
gegeven voor het projekt Broedplaats Vinkeveen. Dit is natuurlijk
prachtig nieuws!
Samen met GroenWest kan WOEV nu verder met de definitieve
ontwikkeling van de Broedplaats. Op dit moment worden diverse zaken
tegelijkertijd opgepakt.

Er is groen licht !!

De riolering wordt onder handen genomen (was in slechte staat) en zal
aangepast moeten worden aan de nieuwe bestemming, dit brengt de
nodige werkzaamheden met zich mee. Ook is door GroenWest en de
aannemer een begin gemaakt met de planning voor de verbouwing van
de broedplaats en is er een planning voor het gehele project opgesteld.
Er is ook wekelijks overleg tussen GroenWest en WOEV over allerlei
zaken zoals voorwaarden, contracten, afwerking, organisatie, beheer
etc. Belangrijk is dat dit alles goed en duidelijk vastgelegd gaat worden
en dat kost de nodige tijd. De samenwerking tussen GroenWest en
WOEV verloopt verder prima en in een prettige sfeer.

Voorlopige planning…
Nu er groen licht is kan er ook een planning gemaakt worden. Voor de
zomervakantie zal er veel besproken, overlegd, geïnventariseerd en
gepland moeten worden. Na de zomer beginnen de werkzaamheden.
Een beknopte samenvatting van de planning:
April/mei/juni:
– Voorbereiding aanpassen riolering
– overleg aannemer over wensen verbouwing
– voorbereidingen verbouwing
– regelen vergunningen etc.
Juli: bouwvak
Augustus/september/oktober:
– verbouwing Broedplaats
– aanpassing riolering
November:
– inrichten Broedplaats
December 2016:
– Oplevering/Opening
En zo meteen…………..

verbouwen !

We kunnen dus aan de slag. Zoals het er nu dus uitziet kan de
oplevering begin/half december plaatsvinden en zou de opening voor de
kerst 2016 een feit kunnen zijn.
Mooie vooruitzichten dus!

Wat is er nu al gepland in de Broedplaats…
Er hebben zich al een aantal toekomstige gebruikers aangemeld van de
Broedplaats. Dit zijn:
Bibliotheek AVV, vestiging Vinkeveen (verhuist naar de
Broedplaats)
Koffie Corner (koffie, gebak, broodjes etc)
Lijstenmakerij (reparatie, verkoop, inlijsten)
Gezondheidsgroep
Tympaan-deBaat ( Buurtkamer, Beweegkamer, Taalkamer,
Breicafe’, Repaircafé etc).
Het Zaaltje (te huren via de Broedplaats)
Flexplekken (te huren via de broedplaats)

Waar is op dit moment nog ruimte voor….
Op dit moment zijn in de Broedplaats nog enkele ruimten beschikbaar,
variërend in grootte van 18 tot 80 m2. Deze ruimten zijn bijvoorbeeld
zeer geschikt als:
Atelier ruimte
Praktijkruimte, bijvoorbeeld voor massafe, reiki, logopedie,
alternatieve geneeskunde etc.
Winkeltjes, tijdelijk of vast
Computer (reparatie) shop etc
Rechtswinkel c.q. spreekuur
En…. stel dat het niet mogelijk om de ruimte alleen te huren, kan dat
misschien samen met een vriend of collega wel. Natuurlijk denken wij
graag mee over mogelijke oplossingen en zoeken we graag samen met u
naar nieuwe mogelijkheden.

Tijdelijke huur Broedplaats…
De Broedplaats is op dit moment (tot eind juli) per dag/dagdeel te huur
voor bijeenkomsten, presentaties, vergaderingen, cursussen, workshops
etc. De ruimte is in totaliteit ongeveer 200 m2 groot en er is plaats voor
voor ongeveer maximaal 50 personen. Toiletvoorziening, verwarming,
verlichting, keukenblok en koffie/theezet mogelijkheden zijn aanwezig.
Interesse? Neem dan contact op met de Broedplaats (zie pag. 2
nieuwsbrief)

Wat is de Broedplaats:

Contactinfo:
De Broedplaats Vinkeveen
Herenweg 63E
3645 DG Vinkeveen
Bezoekmogelijkheden:
 Elke donderdag van
14.00 – 17.00
 Op afspraak
(woev@outlook.com)
 Op afspraak
(via 06-10433592)
E-mail
WOEV@outlook.com
Bezoek onze website
www.druktevanbelang.org

De Broedplaats Vinkeveen is een projekt van de stichting WOEV i.o.
(bestaande uit Mirjam Meulemans, Wim Smit en Ron van Vark). WOEV
(Werken, Ontmoeten, Ervaren, Verbinden) wil van de Broedplaats in
Vinkeveen een centraal punt maken waar inwoners van de Ronde Venen,
maar vooral vanuit Vinkeveen, elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen
informeren, verbindingen kunnen leggen en ervaringen delen waardoor
er sneller en betere resultaten bereikt wordt.
Met als doel de saamhorigheid in de gemeenschap te verstevigen.

Kom eens kijken, de koffie staat klaar…
Misschien wilt u meer informatie over de mogelijkheden die de
Broedplaats Vinkeveen u kan bieden. Het kan ook zijn dat u zelf geen
interesse heeft maar toevallig wel iemand weet die op zoek is naar een
ruimte. Wilt u dan deze nieuwsbrief naar hem/haar doormailen.
Wij vinden het ook leuk als u eens een keer binnen loopt in de
Broedplaats. U kunt dan de ruimten bekijken, misschien is het iets voor
u. Wij zijn er elke donderdag van 2-5. Een afspraak maken op een ander
tijdstip kan ook.
Met vriendelijke groet,
Stichting WOEV i.o.:
Mirjam Meulemans
Wim Smit
Ron van Vark

