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Verkoopprocedure
Conform de reguliere procedure heeft de afdeling Vastgoed bij een bezoek aan het gebouw een indruk
gekregen van het pand en de kavel. Bij dit bezoek was beleidsadviseur Arno de Blank van SLAK
aanwezig. Vervolgens heeft een taxateur de staat van het gebouw en de gebreken / achterstallig
onderhoud bekeken. Met deze gegevens bepaalt de gemeente de verkoopprijs. SLAK heeft
belangstelling voor het pand geuit. Het is niet bekend wanneer het pand op de gemeentelijke
verkooplijst geplaatst wordt. Bij aankoop van het pand door SLAK is een combinatie mogelijk van
atelierruimten en/of atelierwoningen met elementen uit het plan Nectar.
Kern met pit - Arcadis
Een informatief gesprek met Arcadis heeft geleid tot aanmelding voor de leefbaarheidswedstrijd kern
met pit. Hierbij gaat het om burgerinitiatieven die de leefomgeving in buurt, wijk of stad kunnen
verbeteren. Als (een onderdeel van) het plan Nectar geselecteerd wordt, volgt een jaar lang begeleiding
door adviseurs van KNHM (Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij). Als het project binnen een
jaar gerealiseerd is, wordt dit beloond met 1000 euro. Meer informatie: op www.knhm.nl
Duurzaamheidsonderzoek
De vereniging DNA in de Bouw (De Nieuwe Aanpak) biedt mogelijkheden voor onderzoek naar
duurzame renovatie. In dat kader is gesproken met Hans Zwiep, Marcel Ruizendaal en Robert Sikkens
(architecten/isolatie-experts). Doel van DNA is stimulering van duurzaam, gezond en energie-efficiënt
bouwen en renoveren. Afgesproken is dat DNA de mogelijkheden en kosten in kaart brengt om het
gebouw zodanig te renoveren dat het in de toekomst energiezuinig / klimaatneutraal gebruikt kan
worden.
Bezoek PvdA
Eric Greving, raadslid van de PvdA bezocht de school. De PvdA is na D66 en SP de derde politieke partij
die een zich op locatie een beeld gevormd heeft van het plan Nectar.
Presentatie Denktank
Het plan Nectar wordt gepresenteerd op de bijeenkomst van de Denktank Geitenkamp op 30 oktober
as. Deze groep bestaat uit (wijk) vertegenwoordigers van Gemeente, Volkshuisvesting, winkeliers en
ondernemers.
Groep
De initiatiefgroep bestaat op dit moment uit ca. 50 personen. Meer aanmeldingen zijn mogelijk via
Nectar.Hoogte80@gmail.com.

