Natuurlijk wonen in Amsterdam Noord

12 januari 2016

Cape News XIX
Wij hopen dat iedereen fijne feestdagen heeft gehad en wensen jullie een fantastisch 2016.
De informele bijeenkomst zondagmiddag 3 januari in de IJkantine was constructief en gezellig.
Inge de Boorder heeft in grote lijnen een toelichting op het plan voor kavel B14 gegeven met behulp
van schetsen en aanvullende tekeningen. Uitgangspunt is dat alle appartementen een gevel aan het
Tolhuiskanaal krijgen.

Kavel B14 City Plots
We hebben uiteindelijk in november met de leden besloten om níet mee te dingen naar kavels
nummer 20 van de Gemeente aan de Ridderspoorweg om diverse redenen. Met name de
grootschaligheid en het enorme parkeerprogramma passen niet binnen onze doelstellingen. We
hebben ons daarom in deze fase uitsluitend ingeschreven voor de selectie van één van de
zogenoemde City Plots, een kavel aan het water. De uitgangspunten van dit gebied passen binnen de
visie van Cape Botanica.
www.buiksloterhamenco.nl
Kleinschalig, gemengde bebouwing, pleinen, autovrij, aandacht voor duurzaamheid, ligging aan het
Tolhuiskanaal, een tuin en vlakbij het pontveer Distelweg.

Impressie Bouwblok
Medio februari zal de loting plaatsvinden, medio maart volgt de uitslag.
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Er komen nog meer kansen in dit gebied. We hebben besloten te gaan voor kwaliteit, een mooi
kavel, dat voldoet aan onze uitgangspunten.
De grond van dit gebied is vervuild. We gaan in eigen beheer in ieder geval onze tuin laten saneren.

Nieuwe toekomstige bewoners
Afhankelijk van de loting, het verkoopgesprek en de uiteindelijke vorm van het bouwblok, kunnen
mensen zich in deze fase inschrijven voor de Vereniging Cape Botanica voor € 50,- Ze komen dan op
de wachtlijst. Met behulp van plaatsvervanging en de gemaakte kosten zal er worden afgerekend
met leden die zich in een eerdere fase hebben teruggetrokken.

Website
De website www.capebotanica.nl is aangepast. Het stuk met de Missie en Visie is geplaatst.

Inspiratie

Links: Plantenbakken langs de gevel: uit het boek Taschen 10
Rechts : Monnikhuizen, architect Jo Crepain, Arnhem
Onder links: Taschen 10, pergola op het dak van hout.
Rechts: Taschen 8: Zwemvijver , wateropvang binnen het gebouw.
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Wie is Wie
Wie is Jacinta Schrijer?
Jacinta is hulpverlener in hart en nieren; spv, coach en counselor.
Zij studeerde aan de Hogeschool van Amsterdam en Utrecht en specialiseerde zich in de Geestelijke
Gezondheidszorg.
Na in alle velden gewerkt te hebben, startte zij in 2014 haar eigen bedrijfje ; Levenswijs.
(www.levenswijs.eu).
Daarnaast werkt zij als praktijkondersteuner bij de huisarts en werkt met vluchtelingen.
Zij heeft al sinds haar puberteit de ambitie te willen wonen in Amsterdam en Centraal/Groepswonen
vooral met duurzaamheid in het vaandel, heeft haar belangstelling.
Jacinta heeft een zoon, student , die afstudeert in duurzaamheid in 2016.

Volgende besloten bijeenkomst ALV:
eind maart, begin april na de loting, datum volgt.
Belangstellenden zijn welkom na de ALV.
Stuur een mail naar : info@capebotanica.nl
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