
Zundert, Tanja van

RE: Update Huizen Widaad - Positieve VvE

Beste mevrouw’

Met vriendelijke groeten,

Tanja van Zundert

Onderwerp: Update Huizen Widaad - Positieve VvE

Geachte de heer Klompmaker en mevrouw van Zundert,

Wij houden jullie graag op de hoogte. Mochten er vragen zijn, dan horen wij dat graag.

Hartelijke groet.
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Heel fijn om te lezen dat er overeenstemming is met de VvE, mooi. Bedankt voor de update en veel succes met alle 
voorbereidingen, zo ook de omgevingsaanvraag.

Aangezien jullie ook in het gehele proces (voorafgaande principe verzoek en aanvraag subsidie
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg) betrokken zijn geweest vanuit de gemeente Huizen wilde wij jullie dit 
graag laten weten.

Graag informeren wij jullie dat gisteravond de officiële stemming heeft plaatsgevonden door de VvE op 
plein 2000, voor toestemming van 16 zorgappartementen op de begaande grond. Wij zijn verheugd jullie 
mee te delen dat dat de volledige VvE (bestuur en bewoners van de 45 omliggende appartementen) 
positief gestemd hebben t.a.v. de realisatie van Huize Widaad.

De eigenaar van het pand zal nu de voorbereidingen gaan treffen voor het
indienen van de bestemmingswijziging bij het juist loket binnen de Gemeente Huizen.

Zundert, Tanja van 
donderdag 20 augustus 2020 08:52
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp:

Va n:
Verzonden: woensdag 19 augustus 2020 15:49
Aan: Klompmaker, Gerrit <g.klompmaker(S)huizen.nl>; Zundert, Tanja van <t.vanzundert@huizen.nl>
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Samen sterk tegen corona
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T: 085 800 00 39
T: 06 837 06 810 .
M: secretariaat@kenniz.nl '*
H: Stel dagelijks uw vragen aan de helpdesk van KenniZ - ma t/m vrij van 9.00-17.00 uur geopend 
H*: Extra hulplijn is geopend voor jouw Corona vragen: mail deze naar deanie@kenniz.nl en wij nemen zo snel 
mogelijk contact met je op.

Je ontvangt nu vaker van ons de Corona Update nieuwsbrieven: lees ze door en blijf op 
de hoogte van alle maatregelen en hulp. Voor het actuele nieuws over Corona: klik hier


