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Nootdorp, oktober 2017 
 
Aan de omwonenden van de Zonnedauw en Pinksterbloem 
Betreft: informatie over het Woon Initiatief Nootdorp 
 
 
Wij willen u hierbij graag informeren over de stand van zaken met betrekking tot het Woon 
Initiatief Nootdorp. 
Twee en een half jaar geleden zijn wij bij u langs de deuren gegaan en hebben wij 
aangegeven op de open ruimte bij de Zonnedauw en Pinksterbloem een woonvoorziening 
voor 14 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking te willen realiseren. We hebben 
toen beloofd u op de hoogte te houden. 
 
In 2015 en 2016 is de bestemmingplanprocedure doorlopen. Inmiddels is het 
bestemmingsplan onherroepelijk en is het mogelijk om de beoogde woonvoorziening op de 
locatie Zonnedauw/Pinksterbloem te realiseren. 
 
De plannen zijn nu zo ver gevorderd, dat we op 11 oktober een overeenkomst hebben 
gesloten met woningcorporatie Rondom Wonen, die het huis gaat ontwikkelen. 
Tegelijkertijd heeft Rondom Wonen een intentieverklaring getekend met Waaijer Bouw BV 
die het huis zal gaan bouwen. Architectenbureau RoosRos maakt het ontwerp. Een artikel 
over de ondertekening zal op woensdag 18 oktober in de Telstar/Eendracht staan. 
Als alles volgens plan verloopt kan medio volgend jaar met de bouw worden begonnen, 
zodat een jaar later de oplevering kan gaan plaats vinden. 
 
Zoals u zult begrijpen zijn wij erg blij dat de droom die wij voor onze kinderen hebben, uit 
gaat komen. 
In december van dit jaar zal het definitief ontwerp klaar zijn. Dat lijkt ons een mooi moment 
om een informatiebijeenkomst te houden, waar u als omwonende voor uitgenodigd wordt. 
Deze bijeenkomst zal in de periode eind november – half december worden gehouden. U 
ontvangt daarover op tijd van ons bericht. 
Tijdens de bijeenkomst kunt u kennis maken met het initiatief, de toekomstige bewoners en 
wordt het definitief ontwerp getoond. 
 
We gaan er vanuit u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en hopen 
u te kunnen spreken op de informatiebijeenkomst. 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden 
van de Stichting Woon Initiatief Nootdorp, Gert-Jan Metselaar (06-12929553) of Peter van 
de Sande (06-51143632). Per mail via info@swi-nootdorp.nl. 
Ook kunt u meer informatie vinden op onze website (www.swi-nootdorp.nl) en 
facebookpagina (Stichting Wooninitiatief Nootdorp). 
 
Met vriendelijke groeten, 
Alle toekomstige bewoners en hun ouders/verzorgers verenigd in de Stichting Woon 
Initiatief Nootdorp (SWIN). 
 
 

http://stiwono.mws.grapefish.nl/

