Zwartebroek, februari 2018

Beste bewoners,
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Stichting Dwarsakker.

Ondanks dat wij nog niet veel kunnen vertellen willen we u toch op de hoogte brengen van de laatste
ontwikkelingen t.a.v. het Dienstenzorgcentrum De Dwarsakker te Zwartebroek.
We hebben bepaald niet stil gezeten en achter de schermen is veel gebeurd. De
omgevingsvergunning, zeg maar bouwvergunning, is door de Gemeente Barneveld afgegeven en aan
het eind van deze maand is de periode van bezwaren indienen voorbij. De vergunning is dan
onherroepelijk. Dat betekent dat we, wat dat betreft, kunnen gaan bouwen.
U heeft vast opgemerkt dat de bouwgrond, waar het centrum moet verrijzen, intussen bouwrijp
gemaakt is en dat het bouwbord aan de ingang is geplaatst. Sinds twee weken is ook te zien waar het
gebouw wordt gerealiseerd en hoe groot het wordt.
Verder hebben we van de Gemeente de huisnummers al ontvangen; het adres wordt Buntveenweg
1 t/m 77.
Zoals u weet gaat aannemer Van de Kolk Garderen het Dienstenzorgcentrum bouwen. Met dit
bouwbedrijf hebben we de laatste weken onderhandeld en zijn overeengekomen dat de resterende
woningen, 16 tweekappers plus 4 woningen, en het Dienstenzorgcentrum totaal in opdracht worden
gegeven.
De 16 tweekappers komen binnenkort in de verkoop, de 4 woningen zijn verkocht en daarnaast zijn
er nog twee vrije kavels te koop.
Daarmee is het resterende deel van plan Dwarsakker voor wat betreft het deel van de Stichting
Dwarsakker gerealiseerd.
De aannemingsovereenkomst met Van de Kolk is getekend.
Van veel toekomstige bewoners hebben we de vraag gekregen wat straks wel en niet is toegestaan in
het Dienstenzorgcentrum. We hebben daarvoor, met de kennis van nu, huisregels opgesteld en op
de website www.dwarsakker.nl geplaatst.

Tenslotte moeten wij u meedelen dat we volop bezig zijn, met meerdere partijen, om de financiering
af te ronden. U zult begrijpen dat bij een dergelijke bouw op het gebied van de financiering de nodige

voorzichtigheid en zorgvuldigheid is vereist en, eerlijk gezegd, meer tijd vraagt dan ook wij hadden
gedacht.

Voor vragen kunt u contact opnemen met - Ineke Jonker, Wielweg 48, 3785 KR Zwartebroek
Telefoon 0342-461956
E-mail a.jonker1@chello.nl

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt omstreeks 1 mei 2018.

