Inventarisatie Woonbehoefte Otterlo

Otterlo’s Belang zet zich in voor het behoud en waar mogelijk voor de verbetering van de
leefbaarheid in Otterlo. Een belangrijk onderdeel hiervan is de woningbouw in Otterlo.
Speciale aandacht gaat uit naar het behoud van de jongeren binnen Otterlo, wat erg
belangrijk is voor de leefbaarheid en de toekomst van het dorp.
Nu de bouw van het voetbalveld aan de Hoenderloseweg bijna gerealiseerd is gaat de
Gemeente Ede de terreinen van de oude voetbalvelden herinrichten.
Namens Otterlo’s Belang is er een nieuwe werkgroep opgericht die als schakel dient tussen
Otterlo en de gemeente Ede. De Werkgroep Woningbouw Otterlo maakt zich sterk voor
woningbouw in Otterlo en ziet ook volop kansen om de behoefte van de inwoners in Otterlo
om te zetten in concrete mogelijkheden. Daarvoor is het van belang om een goed beeld te
krijgen van de woonwensen in het dorp.
Het bijgevoegde Inventarisatieformulier Woonbehoefte Otterlo is bedoeld voor alle
inwoners in Otterlo, dus zowel de jongeren als de ouderen, die hiervoor belangstelling
hebben.
Per gezin kan het natuurlijk voorkomen dat u meerdere vragenlijsten wilt invullen i.v.m. de
inwonende kinderen. Of mogelijk heeft u familieleden die (noodzakelijk) uit Otterlo zijn
vertrokken en graag weer zouden willen terugkeren. Wanneer u om die reden extra
vragenlijsten nodig heeft kunt u deze downloaden op www.otterlosbelang.nl of deze
opvragen via het e-mailadres woningbouwotterlo@hotmail.com.
Leden van Otterlo’s Belang worden automatisch via email op de hoogte gehouden over de
woningbouw in Otterlo. Bent u nog geen lid van Otterlo’s Belang? Dan kunt u zich
aanmelden via: secretaris@otterlosbelang.nl (het lidmaatschap kost u slechts € 5,- per jaar
en tegelijkertijd ondersteunt u hiermee ook de projecten van Otterlo’s Belang).
De ingevulde vragenlijsten zullen vertrouwelijk en met discretie worden behandeld en
dienen alleen om een zo goed mogelijk en betrouwbaar inzicht te krijgen in de
woonbehoefte, zodat er op verantwoorde wijze een bouwplanning tot stand kan worden
gebracht. We gaan er dan ook vanuit dat u deze waarheidsgetrouw invult.
U kunt het formulier inleveren op de Heidedag (vrijdag 26 augustus)!
Heeft u niet de mogelijkheid om zelf het formulier in te leveren, dan kunnen wij deze ook
voor u ophalen. Stuur in dat geval een e-mail naar woningbouwotterlo@hotmail.com of een
bericht met uw adres naar 06-12779184.
Het invullen kost maar een paar minuten van uw tijd en u zou ons en uw dorpsgenoten er
enorm mee helpen. Alvast bedankt voor uw medewerking!
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