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Kerstmis 2021 in zicht
Het is alweer bijna kerstmis en dus de hoogste tijd om u, onze leden en hun
dierbaren, een vrolijk kerstfeest en een zeer gelukkig en een GEZOND
nieuwjaar toe te wensen.

Bestuurs-vacatures binnen onze vereniging Bewoond Bewaard
Een aantal jaren geleden heeft de vereniging bepaald, dat het gezond is voor een
vereniging om een bestuursperiode maximaal 2 x 4 jaar te laten duren. Tijdens
de ALV in de stad Heusden op zaterdag 18 september jl. is meegedeeld, dat er in
2022 twee vacatures zijn voor respectievelijk de functies van voorzitter en
secretaris. Eduard Haaksman en Wijnie van den Berg hebben de vereniging dan
acht jaar “mogen dienen.” Het bestuurslidmaatschap is een onbezoldigde
functie, die `en gemeenschapszin vraagt, maar ook van maatschappelijke
betekenis is in landelijk verband. GRAAG VRAGEN WE LEDEN ZICH
KANDIDAAT TE STELLEN VOOR ÉÉN VAN BEIDE
BESTUURSFUNCTIES. U kunt zich hiervoor voor een eerste periode van vier
jaar aanmelden bij Eduard Haaksman : M : 06 -51062614 en/of Email :
voorzitter@bewoondbewaard.nl .
Voor nadere informatie kunt u ook contact opnemen. Uw reactie wordt –
uiterlijk op 21 januari 2022 - met belangstelling tegemoet gezien !
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Algemene Ledenvergadering op vrijdag 16 september 2022 in Amersfoort
De aanvankelijk geplande ALV op vrijdag 13 mei 2022 is vanwege de nog
aanhoudende corona verplaatst naar vrijdag 16 september 2022 in Amersfoort.
De viering van het 25-jarig jubileum van onze vereniging wordt gehouden in De
Marienhof : www.marienhof.nl . U ontvangt te gelegener tijd nadere informatie
en een uitnodiging hieromtrent.

Wat betekent het recent verschenen coalitieakkoord voor ons als vereniging ?
In dit akkoord zijn de werkafspraken vastgelegd voor de komende
kabinetsperiode :
• Het Rijk heeft het voornemen om de regie weer terug te nemen op het
gebied van woningbouw en energietransitie. Gewenst wordt een terugkeer
van een Minister van Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening ;
• Specifiek wordt melding gemaakt van de problematiek rondom
funderingen als een opgave van het nieuwe ministerie. Het zijn immers
veelal oude gebouwen, die last hebben van verzakkende funderingen.
• Via een klimaatfonds wordt ingezet op het verduurzamen van de
gebouwde omgeving.
• De ruimtelijke inrichting van Nederland staat onder druk. Er komt een
meer stevige rol voor het waterschap. Om de waterveiligheid te borgen
zal de watertoets belangrijker worden.
• Het nieuwe kabinet zet in op herbestemming van bijvoorbeeld kantoren
naar huizen. Dit kan potentieel waardevolle gebouwen redden. Deze
invalshoek is ook duurzaam.
• Het nieuwe akkoord gaat niet direct in op monumenten en erfgoed, maar
stelt aanzienlijke veranderingen voor in sectoren, zoals bijvoorbeeld
landbouw, die aan de erfgoedsector grenzen.
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Met vriendelijke groet,
Drs. Eduard Haaksman MA
Voorzitter Bewoond Bewaard
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