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Beste dorpsgenoten, 

Via deze extra nieuwsbrief informeren we jullie graag over de volgende punten:

- Voortgang versterking 

- Gespreksronde Marieke van der Heide

- Terugblik avond Energie

- Whatsappgroep Experiment Krewerd

- Klankbordgroep Experiment Krewerd

Voortgang versterking 

Helaas moeten we constateren dat de voortgang van het Experiment momenteel vertraging 

oploopt door de bureaucratie bij de NCG. We merken dat dit voor veel onzekerheid, 

frustratie en stress zorgt. We hebben de gemeente daarom gevraagd een bestuurlijk 

overleg te organiseren. Als reactie daarop is er op managementniveau contact geweest met 

de NCG om zaken te versnellen. Als bestuur hebben we besloten dat we zelf een signaal 

richting NCG afgeven dat het zo niet langer kan, dat we uiterlijk 1 november een besluit 

moeten hebben over:

- alle begrotingen 

- alle ingediende subsidie aanvragen 

- de kosten voor het bouwmanagement  

Inmiddels lijkt er wel wat voortgang te komen bij de subsidie-aanvragen voor de 

voorbereidingskosten (inzet architect). De meeste aanvragers hebben inmiddels bericht 

gehad van de notaris voor het inrichten van een depot. We hopen met dit signaal het proces

weer vlot te kunnen trekken en houden jullie op de hoogte van de voortgang. 

Gespreksronde Marieke van der Heide

We hebben Marieke van der Heide gevraagd om een gespreksronde te doen langs alle 

deelnemers aan het Experiment: bewoners en architecten. Marieke maakt sinds 2017 deel 

uit van het Experiment Krewerd. Ze was betrokken bij de start van het Experiment en heeft 

voor de bewoners de bouw- en bewoningsgeschiedenis van Krewerd uitgezocht. Vorig jaar 

heeft ze – waar nodig – de bewoners ondersteund bij de architectenkeuze. Deze nieuwe 

gespreksronde heeft als doel om na te gaan hoe het proces van het Experiment tot nu toe 

verloopt, of het voorziet in de juiste behoefte en of er zaken anders of beter kunnen. Naast 

dat we het proces zo goed mogelijk willen inrichten, willen we ook leren van het Experiment

zodat deze ervaring elders ook toegepast kan worden. De gespreksronde gaat onder andere
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in op de volgende punten: begeleiding van de architecten, proces tot nu toe, opstellen 

bouwplan. Marieke neemt de komende weken zelf contact met alle bewoners en architecten 

voor een afspraak. De gesprekken zijn in principe telefonisch. Als een gesprek aan de 

keukentafel of bij dorpshuis Kredo op prijs wordt gesteld, dan kun je dat bij haar aangeven 

via mail@mvdh-architectuurhistorie.nl. 

Dorpsavond energie 29 september 

Op 29 september organiseerden we een dorpsavond over het Energieplan. Op de website 

van het Experiment zijn de presentatie, het energieplan en de gestelde vragen van deze 

avond (later deze week) te vinden. Deze avond is ook een oproep gedaan voor een 

meedenksessie om nog eens kritisch door het Energieplan heen te gaan en de juiste 

koppelingen met het versterkingsproces te maken. Een aantal bewoners heeft zich hier al 

voor aangemeld. Aanmelden kan via info@dorpscooperatiekrewerd.nl

Klankbordgroep Experiment Krewerd

Zoals eerder aangekondigd, richten we ook een klankbordgroep op. Taak van de 

klankbordgroep is het geven van reacties, aanbevelingen en het doorgeven van signalen uit 

het dorp rondom het Experiment Krewerd aan het bestuur van de dorpscoöperatie. Voor de 

klankbordgroep wordt komende maand een moment geprikt met het bestuur. Je kan je nu 

voor deze klankbordgroep opgeven via info@dorpscooperatiekrewerd.nl

Whatsappgroep Experiment Krewerd

Vanuit het dorp kwam het voorstel om een no-reply whatsappgroep aan te maken om – 

aanvullend op de maandelijkse nieuwsbrief - snel korte nieuwsupdates te kunnen doen over

Experiment Krewerd. Alle informatie zal ook altijd via de nieuwsbrief worden gedeeld, alleen

kan daar soms wat tijd tussen zitten. In zo’n ‘no-reply groep’ kunnen alleen de beheerders 

berichten plaatsen, het is dus geen discussiegroep. Deze appgroep is inmiddels opgericht. 

Deelname is vrijwillig en voor iedereen toegankelijk. Zit je er nog niet in en wil je ook graag

in de appgroep? Aanmelden kan bij Tom. 

Inloopspreekuur

In verband met ziekte is Mayke, procesbegeleider van Experiment Krewerd, de komende 

maand afwezig. Er is dus ook geen inloopspreekuur tot nader orde. 
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