Jaarverslag 2021 van de Plataan.
Inleiding:
Door corona is het een moeilijker jaar geweest om fysiek bij elkaar te komen als bestuur en
ouders. De meeste vergaderingen hebben online plaatsgevonden. Het nadeel van online
vergaderen is dat niet alle ouders bij machte zijn om op deze manier te vergaderen. Het
bestuur is zeer tevreden over de voortgang welke dit jaar heeft plaatsgevonden.
Ook zijn wij doordat wij deelnemen aan een challenge van provincie bijzonder goed
voortgeholpen. Door de provincie zijn er een vijftal projecten uitgekozen en wij vallen daar
ook onder. Dit houdt ook in dat wij deelgenomen hebben aan een aantal cessies op diverse
gebieden. In december was er een prijsuitreiking door de provincie. Wij zijn daarbij niet in de
prijzen gevallen. Niet verwonderlijk omdat de andere deelnemers hun initiatief volledig in
eigen beheer hebben opgezet. Bij ons is de bouw in handen van Prins Bouw en hebben wij
minder invloed. Mede omdat het financieel plaatje haalbaar moet zijn. Denk daarbij ook aan
betaalbare appartementen voor de bewoners waarbij huursubsidie haalbaar moet zijn.
Met name door de hulp van Sylvia Sikkema, via de provincie aangeboden, is ons bij het
zorggedeelte veel werk uit handen genomen.
Heel droevig is het bericht dan Jan Boer plotseling is overleden. Hij was degene die het
probleem dat er geen locatie te vinden was in Oldebroek voor kinderen met een beperking op
de kaart heeft gezet. Wij leven mee met Helma en haar gezin.
Er zijn goede contacten met de buurt. Men is voortdurend geïnformeerd over de voortgang op
locatie Klepperbelt. Op 27 oktober heeft er een ontmoeting plaatsgevonden met de buurt op
locatie de Klepperbelt. Onder het genot van een drankje en hapje kon men de tekeningen
bekijken en vragen stellen. Deze bijeenkomst is als zeer positief ervaren door de bewoners.
De werkgroepen wonen, zorg en identiteit zijn een aantal keren bij elkaar geweest om de
voortgang hiervan te bevorderen.
Belangrijke punten van voortgang in 2021.
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Er is besloten om met Prins Bouw verder te gaan als aannemer.
In de eerste instantie is gezocht naar een investeerder. Inmiddels is dit rondgekomen.
Via Wim Prins van Prinsbouw is er een investeerder.
De voorlopige tekeningen van de bouw zijn na een aantal cessies klaar.
Sylvia Sikkema heeft contact gehad met ouders (individueel) om het financiële plaatje
rond te krijgen.
De diverse werkgroepen hebben regelmatig contact gehad met elkaar. Dit heeft de
voorgang bevorderd.
Er zijn in de loop van het jaar nieuwe aanmeldingen binnengekomen van ouders. Zij
zijn voorlopig op de wachtlijst geplaatst.
Op 16 juni is de intentieverklaring voor de aankoop getekend door Liesbeth Vos, Wim
Prins en Jan van Raalte op locatie de Klepperbelt. De ouders hadden in de loop van de
avond de mogelijkheid om de locatie te bezichtigen.
In de eerste instantie is er bewoning voor 15 kinderen. In overleg met Prins Bouw
worden er 5 extra appartementen bijgebouwd. Mogelijk gaat dit gebeuren bij de bouw
van de eerste fase. De leegstaande appartementen worden dan tijdelijk gebruikt voor
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andere doeleinden. De tweede fase wordt in gebruik genomen door ouders waarvan de
kinderen nu nog iets te jong zijn om er te gaan wonen.
Er zijn gesprekken geweest met diverse zorgaanbieders. Met een aantal wordt nog
gesproken. Daarna wordt aan de ouders voorgelegd welke zorgaanbieders in
aanmerking komen en wordt er een keuze gemaakt.
De identiteitsgroep heeft vorderingen gemaakt om tot een goede samenwerking te
komen tussen de ouders.
De bouwgroep heeft zich ingezet om tot een verbouw te komen waarbij de kinderen
een goede plaats hebben om te wonen.
Ook de zorggroep is nog bezig om een goede zorginstelling te vinden. Dit is een punt
wat nog niet is afgerond. Ook corona heeft hierbij gezorgd dat er vertraging is
opgelopen.

Tot slot:
Het bestuur en ouders zijn bijzonder dankbaar voor de vorderingen die dit jaar hebben
plaatsgevonden. Er is nog veel te doen maar er staat een goed profiel op de kaar

