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Dorpsgenoten, 

In deze nieuwsbrief vertellen we graag meer over de huisbezoeken en informeren we jullie 

over de concept dorpsvisie. 

Huisbezoeken

Alle woningen zijn inmiddels beoordeeld. Alle woningen in Krewerd moeten versterkt worden.

Zoals in de vorige nieuwsbrief toegelicht, doorlopen we de volgende stappen richting een 

definitief versterkingsadvies en voorlopig ontwerp. 

1. De constructeur maakt een concept versterking advies.

2. De architect krijgt de uitwerking van dit concept versterkingsadvies toegezonden ter 

voorbereiding.

3. De architect, de constructeur en de bewoner bespreken tijdens een huisbezoek het 

concept versterkingsadvies en beoordelen het advies op basis van wederzijdse kennis: 

toelichting en bespreking versterkingsadvies, eventuele rondgang door de woning, maken 

van afspraken over vervolg. Indien versterkingsadvies akkoord: bewoner geeft goedkeuring 

voor indiening bij Hanzehogeschool.

4. In overleg met de architect en de Projectmanager van Hanze maakt de constructeur 

daarna het definitieve versterkingsadvies.

5. De architect maakt het voorlopig ontwerp en een raming in samenspraak met de 

constructeur. 

In de maand september vindt ‘Stap 3: het huisbezoek’ plaats. Er zijn al diverse gesprekken 

geweest. De afspraken worden gepland via je architect. Heb je nog niet gehoord wanneer 

jouw huisbezoek gepland staat, neem dan contact op met je eigen architect. 

Over de invulling van de vervolgstappen van versterkingsadvies richting uitvoering zal het 

coöperatiebestuur een voorstel formuleren en deze voorleggen in een algemene 

ledenvergadering, denk aan planning en de rol van aannemers. Dit voorstel kan geformuleerd

worden als de Voorlopige Ontwerpen van de huizen bekend zijn; dan weten we hoe groot en 

wellicht hoe complex de werkzaaamheden zijn in Krewerd.
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Dorpsvisie

Donderdag 10 september is de concept dorpsvisie toegelicht door Sacha Schram tijdens een 

bewonersavond. De presentatie over de concept dorpsvisie is ook te vinden op de website 

van Experiment Krewerd. Voor mensen die daar behoefte aan hebben, kan deze ook op 

papier worden verstrekt via Sacha Schram, schram@hkb.nl. Het is nadrukkelijk het 

uitgangspunt dat de dorpsvisie een plan is voor alle Kreweders. Heb je dus nog vragen of 

opmerkingen, laat het weten aan Sacha Schram via schram@hkb.nl. Ook is er nog 

gelegenheid voor nadere toelichting en vragen tijdens een inloopsessie op 16 september van 

17:00 tot 20:00 u. De dorpsvisie is de basis voor een aanvraag voor een bijdrage uit het 

Nationaal Programma Groningen die we begin oktober moeten indienen. 

Belangrijke data:

16 september 17:00-20:00 inloop in Kredo voor vragen of opmerkingen dorpsvisie 

28 september 19:00 – 22:00 Algemene Leden Vergadering: vaststelling definitieve 

dorpsvisie

Algemene Ledenvergadering 28 september

Op 28 september wordt tijdens een Algemene Ledenvergadering de definitieve dorpsvisie 

gepresenteerd en stemmen de leden van de coöperatie over vaststelling van de dorpsvisie. 

We nodigen jullie hierbij van harte uit in dorpshuis Kredo vanaf 19:00 uur. In verband met 

Corona zal de avond wederom in drieen gesplitst  gesplitst worden: 

19:00 – 19:45 Groep 1: Holwierderweg even nummers 

20:00 – 20:45 Groep 2: Holwierderweg oneven nummers + gehele Pastorieweg

21:00 – 21:45 Groep 3: Kloosterweg en Kerkpad

De stukken worden conform de statuten uiterlijk 7 dagen van te voren schriftelijk verspreid 

Dorpscoöperatie Krewerd U.A. 

Namens het bestuur,

Tom Roggema
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