Beste ouders / leden van Scouting Montfoort,
Hier de huidige stand van zaken omtrent de verhuisplannen naar plan Blokland 4.
22 januari
In de forumvergadering hebben wij laten weten wat wij kunnen opbrengen voor het nieuwe
gebouw en wat ons financieel dilemma is. Nog bedankt voor uw aanwezigheid en
betrokkenheid.
23 januari
We hebben een extra groepsraad georganiseerd waarbij veel 18+ leden aanwezig waren.
Daarin hebben we een stemming gehouden over de uitgangspunten van het plan Blokland 4.
Een klein aantal stemmen ging uit naar de keuze “blijven op de oude locaties met het risico
later weg te moeten zonder financiële bijdrage van de gemeente”.
Met een ruime meerderheid is gekozen voor “mee gaan naar Blokland 4 en het tekort aan
financiën aanvullen met sponsoring en evt zelfwerkzaamheden aan gebouw”
Vanuit de ouders hebben we goede tips gekregen hoe we om moeten gaan met de verhuizing
en zaken waarop we alert moeten zijn! Dank hiervoor.
Er zijn enkele ouders die de voorkeur geven aan “blijven zitten” de meerderheid laat de keuze
aan de groep / het bestuur over of is voor.
24 januari
In overleg met een jurist van Scouting Nederland hebben wij de intentie uitgesproken mee te
willen gaan met het plan Blokland 4. Als kanttekening hebben we aangegeven dat we ons
eigen tijdpad willen bepalen en dat we nog niet kunnen beslissen over koop of huur. Dit
bericht is schriftelijk afgegeven bij het stadhuis.
1 februari
Zijn wij (bestuur Scouting Montfoort) uitgenodigd bij wethouder Jan Vlaar om toelichting te
geven op onze reactie van 24 januari.
4 februari
Om 20.00 uur start de raadsvergadering in het stadhuis met als eerste agendapunt de
uitgangspunten Blokland 4. Dit is een openbare vergadering waar wij u aanmoedigen
aanwezig te zijn. De zaal zal een kwartier van te voren open zijn, dus kom op tijd. Evt is de
vergadering live te volgen via radio Stad Montfoort.
Onze 16+ leden willen we van harte aanmoedigen aanwezig te zijn op deze raadsvergadering.
Wij waarderen uw / jou aanwezigheid!!!
Als de uitgangspunten plan Blokland 4 goedgekeurd worden kunnen we de vervolgstappen
gaan maken en de bouwplannen uit gaan werken. Dit alles in overleg met de gemeente. Hoe
vlot e.e.a. zal lopen kunnen we niet inschatten.
Met vriendelijke Scouting groet,
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