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Nieuwsbrief 2
31 mei 2018
Dit is onze tweede nieuwsbrief.
Hij wordt gestuurd aan iedereen die interesse heeft getoond voor ons initiatief Anders wonen Walcheren.
Mocht je geen verdere informatie wensen laat het ons dan even weten.
Momenteel zijn we met zo’n 14 mensen betrokken bij het initiatief. We komen om de drie weken bij elkaar om
elkaar beter te leren kennen en om zaken te bespreken die we ban belang vinden.
Onze eerstvolgende ontmoeting is op maandag 4 juni om 19 uur.
Op zaterdag 23 juni komen we een keer wat langer bij elkaar om wat nadrukkelijker stil te staan bij de vragen
als “wat bindt ons en waar verschillen we?” Op basis hiervan willen we onze vervolgacties bepalen.
Marsaki
Ons verkennend overleg met Marsaki was positief. Men gaf aan zeer geïnteresseerd te zijn in initiatieven als
het onze. Men zag zeker mogelijkheden voor samenwerking. Met name het feit dat Marsaki een erkende partij
is bij beide Walcherse gemeenten (en woningbouwcorporaties) levert informatie en netwerken op die voor ons
van belang zou kunnen zijn. Marsaki is in beginsel geen financier van bouwprojecten maar kan wel assisteren
bij het ontwikkelen van mogelijkheden.
Afhankelijk van onze verdere keuzes en behoeften is men graag bereid verder met ons te bekijken wat mogelijk
zou zijn.
Lescault
We hebben een gesprek met Lescaut gevoerd. Enerzijds voor wederzijdse kennismaking, anderzijds om te
bekijken of en wat aan elkaar kunnen hebben. Dit laatste vooral in relatie tot deelnemers die aangeven alleen
maar te kunnen huren. Lescaut geeft aan zeer geïnteresseerd te zijn in initiatieven als het onze, men gaat zelf
ook veel meer inzetten op duurzaamheid en bewonersparticipatie. Mogelijkheden om ons project te
ondersteunen lijken er echter amper. Men is gebonden aan strikte regels, bv wat de te bedienen doelgroep
betreft. Zo is er de inkomensgrens van bijna 37.000,- voor huurders. Bij ons project zou ook de schaal een
wezenlijk probleem kunnen zijn gelet op het betrekkelijk kleine aantal mensen dat is aangewezen op huur. Ook
vormen van “voorfinanciering” zijn niet mogelijk. Lescaut heeft momenteel geen panden in bezit die voor ons
project relevant lijken.
Lescaut biedt wel aan ons in voorkomende gevallen te willen adviseren en ons te zullen attenderen op zaken
die voor ons relevant zouden kunnen zijn.
Zeeuwland
Zeeuwland geeft aan graag een keer langs te willen komen om van onze plannen te horen en te bespreken of
een vorm van samenwerking mogelijk is.
Europese Open Dag Gemeenschappelijk Wonen.
Op 19 mei hielden we een “open tafel” in Stoom, Middelburg. We ontvingen vijf bezoekers onder wie drie
mensen met interesse tot deelname. Daarnaast was er iemand die een woon(zorg)initiatief wilde starten in
Kapelle en iemand die zijn eigen ervaringen met een woonproject in Middelburg met ons wilde delen. Al met
alk een leuke manier om mensen te ontmoeten en ervaringen en ideeën uit te wisselen.
De Woongaard
Ook het initiatief De Woongaard in Serooskerke deed mee aan deze Europese Dag. Zij ontvingen twintig
mensen van wie enkelen zich wilden aansluiten.
PZC gesprek
Afgelopen week hebben enkelen van ons een gesprek gehad met een verslaggeven van de PZC over Anders
Wonen Walcheren en over ieders wensen en motieven. Een aardig gesprek. Het heeft inmiddels geresulteerd
in een aardig artikel: https://www.pzc.nl/walcheren/woonwerkgroep-wil-in-middelburg-of-vlissingen-droomwaarmaken~ac45b771/
Omroep Zeeland
Ook Omroep Zeeland heeft andermaal interesse getoond. Dit moet echter nog een vervolg krijgen.
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Politieke wind
Van diverse kanten worden we geattendeerd op het feit dat in zowel Middelburg als Vlissingen met het
aantreden van een nieuw college er meer aandacht zal zijn voor duurzaamheid in het collegeprogramma en in
de opstelling naar initiatieven in deze vanuit de burgers. Wellicht dat dit ons de komende tijd zal helpen.

Peter/Rita

