Beste vrienden van Scouting Diemen,
Het begin van het nieuwe jaar is een mooi moment om je bij te praten over de
voortgang van onze blokhut in het Diemerbos. Nadat afgelopen zomer de
scheppen de grond in zijn gegaan leek het een beetje stil geworden te zijn.
Maar we hebben zeker niet stilgezeten. Tijd om even bij te praten.
Wat is er allemaal gebeurd?
Vlak voor de zomervakantie is de subsidieaanvraag bij de gemeente Diemen
ingeleverd. Dit moest op tijd zodat behandeling in de raadsvergadering na de
vakantie kon plaatsvinden.
Tijdens een informatieve raadsvergadering heeft voorzitter Aschwin van Wel
onze aanvraag toegelicht. Alle fracties in de gemeenteraad hebben erg positief
gereageerd. In de besluitvormende raadsvergadering was de toekenning van de
subsidie nog een hamerstuk. De gemeente Diemen draagt €130.000 bij in de
bouwkosten van de blokhut.
Een geweldig resultaat waar we met elkaar vreselijk trots op zijn! Het is
duidelijk dat Diemen blij is met Scouting Diemen.
Het terrein ligt grotendeels klaar om met de fundering te kunnen starten.
Daarvoor is echter een bouwvergunning nodig. Deze is nog niet aangevraagd bij
de gemeente omdat er nog wat vragen waren. Recent heeft hierover nog een
gesprek plaatsgevonden met de gemeente. Aan de hand hiervan, zijn de laatste
wensen en bouwkundige aanpassingen verwerkt door de architect. Hij heeft
inmiddels de laatste wijzigingen in de tekeningen aangebracht en gaat nu
zorgen voor de laatste documenten voor de aanvraag. De verwachting is dat
het nog een paar weken gaat duren voor de vergunning is aangevraagd.
De houten balken waar de blokhut uit gebouwd gaat worden komen uit
Letland. Recent is de opdracht voor de productie van de blokhut verstrekt, en
deze is inmiddels ook gestart. Zie bijgaande foto's. . De verwachting is dat de
blokhut deze komende zomer gereed is voor transport naar Nederland.

Hoe nu verder?
De projectgroep gaat zich de komende maanden richten op het bij elkaar
brengen van de laatste benodigde financiële middelen. Ooit zijn we begonnen
met het winnen van een pitchwedstrijd bij de Rabobank, vele acties en
sponsors zijn daarna gevolgd. Het gaat nu nog om een bedrag van ca € 75.000.
Hiervoor zullen een aantal zaken in gang gezet gaan worden : wie wil ons privé
nog sponsoren, welke bedrijven willen ons sponsoren in geld of natura en
welke fondsen zijn er bereidt een bijdrage te geven. Een aantal acties die nog
erg arbeidsintensief zullen zijn, omdat met name het benaderen van bedrijven
om maatwerk vraagt. En natuurlijk denken wij er ook over na hoe we in het
gebouw ook zichtbaar kunnen maken wie ons allemaal geholpen heeft.
Daarnaast zal zodra de bouwvergunning is afgegeven gestart worden met de
fundering en een aantal voorbereidende werkzaamheden. Er zijn een aantal
mensen die zich aangemeld hebben om te komen helpen klussen.
Daarmee zullen we dan z.s.m. contact opnemen om van start te kunnen gaan.
Voor zover een update. Als u nog vragen heeft neem dan contact met ons op
via: info@scoutingdiemen.nl . Natuurlijk horen wij het ook graag als u een
bijdrage wilt leveren. Dat kan in natura, door inzet van capaciteit of door het
overmaken van een bijdrage op: NL 03 INGB 0006 3270 82 ten name van
Scouting Diemen te Diemen.

www.scoutingbouwteenblokhut.nl

