
From: Wil <wb.degroot@quicknet.nl>
Sent: Wednesday, May 16, 2018 3:33:06 PM
To: Peter van Vuuren; Jelle Beemsterboer
Cc: Arco; Cor; Matthé; Peter Nannes; Marco; Bobbes; Theo 
Subject: Plan Torenven

Geachte heer van Vuren 

Doelen voor de bijeenkomst over Torenven zijn in bovenstaande bestand na overleg met elkaar en gesprekken bij 

dorpsraad weergegeven en volgens Cor en Theo besproken. Daarna komt het verslag van gesprek 20-03-2018. 

Een onvolledige weergave waar we op willen wijzen. 

Na overleg met Cor en bespreking tijdens laatste dorpsraad zijn een aantal punten besproken en onvermeld; 

daarnaast belangrijk om te vermelden: 

- Rond en in Warmenhuizen is veel mogelijk op gebied van opvang gehandicapten. Van zorgboerderij tot 

dagopvang via particulier\ondernemers initiatief. Zonder enige steun van gemeente!! Hier wel?? Klopt niet!

- Diverse bedrijven in Warmenhuizen helpen de plaatselijke instellingen; b.v. de Klok via Prachtwerk; bij de 

Ooievaar helpen gehandicapten zo nu en dan; er is echt wel medeleven en aandacht voor deze mensen. 

Gelegenheid geven om horeca-achtige zaken te gaan doen lijkt ons vergunning-technisch ongewenst!

- Cor heeft alle in onderstaande mail vermelde zaken aangegeven. Het is niet duidelijk of dit is vastgelegd en of 

dit bij het beslissingsorgaan terecht komt! 

- Dorpsraad heeft aangegeven dat woongelegenheid en opvang van oudere inwoners die een woonplek zoeken 

van kleinere omvang en minder werk onderhoud\tuin enz. te kort schiet in Warmenhuizen. 

- Oorzaak b.v. Sloop van ca. 25 van dit soort woningen, waarvoor in de plaats; opvang gehandicapten!! 

(Doorbraak!) Deze sloop en het ontbreken van die woningen herstellen aub. 

- Inmiddels zijn er plannen ingediend; deze en andere mogelijkheden graag meenemen voor bepalen van de 

bestemming. 

- Dorpsraad Warmenhuizen ziet het herstellen van gesloopte aantallen en realiseren van meer semi-zorg-

woningen of woningen met meer mogelijkheden als zeer belangrijk voor doorstroming, waardoor woningen 

beschikbaar komen voor jeugd\jongeren. 

- Ook kleine koop-\ appartementen voor jongeren zal doorstroming bevorderen. Voorbeeld is grote doorstroming 

bij kleine appartementen nabij Regelhaalder.

- Conclusie Dorpsraad Warmenhuizen: gaan voor dit soort bouw en graag in de koopsector omdat in het centrum 

huur van kleine\goedkope woningen niet verstandig is i.v.m. verpaupering, zoals Fatimahof\Stationsstraat. 

Aldus aanvulling op aanwezige gegevens voor Torenvenplan. Besproken dorpsraad 07-05 en daarna naar 

gemeente. 



Tot slot willen wij graag zo spoedig mogelijk meer richting geven aan een oplossing voor een plan van 

appartementen in een vorm, waarbij mantelzorg en zorg aan huis makkelijk te verwezenlijken is en liefst dit 

opnemen in overeenkomst VVE of andere vorm. Dat betreft een coöperatie waarover we vanavond uitleg krijgen. 

Door Wil de Groot na overleg Cor Mosch. 

Met vriendelijke groet, Wil de Groot en Cor Mosch
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