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WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE VAN DE ONTWIKKELING VAN DE NIEUWE WIJK OP VLIELAND

Actueel

Stand van zaken
ontwikkeling Boswijk
Het is enige tijd stil geweest rond de ontwikkeling van
de ‘Boswijk’. De geplande agendering in de
raadsvergadering van 25 februari kon niet doorgaan.
De directe aanleiding was dat Kwadrantgroep nog
eens goed wilde nagaan of het verdelen van de
intramurale zorg over twee verdiepingen in het
zorggebouw niet tot problemen zou leiden. Een
excursie naar een vergelijkbare locatie aan de wal zou
meer licht op deze vraag kunnen werpen, en ook laat
de gemeente bekijken welke mogelijkheden er zijn om
de zorg toch op één verdieping te concentreren.
Inmiddels is bij de aanbesteding gebleken dat het niet
mogelijk is om het plan zoals het nu is ontworpen te
bouwen voor het bedrag dat de gemeente daarvoor in
gedachten had. Het vergt tijd om met de aanbieder te
onderzoeken óf en welke besparingen in het plan
mogelijk zijn waarmee wel een financieel haalbaar
prijskaartje mogelijk is.
Verwacht wordt dat daar in de tweede helft van mei
meer duidelijkheid over zal zijn.

Nieuw jasje

Nieuwsbrief nieuwe stijl
Zoals u ziet heeft de nieuwsbrief waarin we u op de
hoogte houden van de ontwikkelingen rond de plannen
voor een nieuwe zorgwijk op Vlieland, een nieuwe
opmaak gekregen. Nu er meer beeldmateriaal
voorhanden is van hoe de wijk er uit komt te zien is er
gekozen voor een meer herkenbare opmaak.

Oproep

Een nieuwe naam voor een
nieuwe buurt
Op een oproep in de vorige nieuwsbrief voor een
nieuwe naam zijn enkele suggesties binnengekomen.
Maar we denken dat er nog meer creativiteit in het
dorp aanwezig is die nog meer suggesties zouden
kunnen opleveren. Daarom nog eens een herhaalde
oproep om een passende naam voor de wijk te
bedenken. Elke suggestie is welkom!
U kunt uw suggestie voor een nieuwe straat- of
buurtnaam indienen via de e-mail bij
h.nieuwenhuis@vlieland.nl, of afgeven in een
enveloppe op het gemeentehuis, met op de
enveloppe: “nieuwe naam Uiterton”.
Over hoe we precies tot een keuze gaan komen
denken we nog na.

