Natuurlijk wonen in Amsterdam

28 december 2016

Cape News XX
De Vereniging Cape Botanica groeit gestaag. Inmiddels zijn er 15 huishoudens lid en 168
belangstellenden in binnen-en buitenland. De populariteit om te wonen in Amsterdam is enorm.
De prijzen voor kavels en woningen zijn het afgelopen jaar behoorlijk gestegen. Cape Botanica is een
centraal wonen project voor mensen die de missie en visie onderschrijven. Zie: www.capebotanica.nl

Kavel B14 City Plots
Bij de loting in maart dit jaar kregen we nummer 26 van de 33 aanmeldingen. We wachten daarom
op een volgende selectie voor dit gebied. Het tijdspad is onzeker doordat het bestemmingsplan nog
aangepast moet worden en de bodem gesaneerd.

Kavelmarkt 29 oktober 2016
De kavelmarkt op het terrein van de Westergasfabriek is door enkele leden van de vereniging
bezocht. Helaas werden er dit keer geen kavels in de Buiksloterham aangeboden. Uit het aanbod
voor CPO bouwgroepen zijn er in eerste instantie twee mogelijke locaties uitgekomen: Het
Amstelkwartier en locatie Parnassia in Noord.
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bouwenverbouwen/zelfbouw/zelfbouwprojecten/
Scroll linksonder naar Kavels lijst
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Kavel 4D en 4E Amstelkwartier
Een heel ander gebied dan de Buiksloterham, maar een prachtige locatie, is het park in het
Amstelkwartier. Bij de oude watertoren, tussen enkele monumenten. Een deel van de leden wil
meedoen met de loting. Na loting van 5 bouwgroepen volgt nog een selectieprocedure.
Vóór 13 januari moeten de formulieren met originele handtekeningen hiervoor worden ingeleverd.
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Kavel Parnassia in Noord
Na de bijeenkomst eind november zijn er toch te weinig toekomstige bewoners enthousiast voor
deze locatie. We doen daarom niet mee aan de loting en kijken uit naar andere mogelijkheden.
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Nieuwe toekomstige bewoners
Cape Botanica is een vereniging. Lidmaatschap kost € 50,- per huishouden per jaar. Daarnaast vragen
wij een inleg in de gezamenlijke kas van € 175,- per 30 m2 en een veelvoud van dit bedrag naar rato.
Dit is om de kosten te dekken en een reserve op te kunnen bouwen.

Belangstellenden kunnen zich opgeven om een bijeenkomst bij te wonen of
mee te gaan met een excursie. Stuur een mail naar info@capebotanica.nl

Inspiratie:

www.archdaily.com: 13 spectacular living roofs in detail.

Volgende bijeenkomst ALV: maart 2017, datum volgt.
Belangstellenden zijn welkom na de ALV, een uur na aanvang.
Stuur een mail naar : info@capebotanica.nl
Wij wensen jullie een inspirerend 2017!
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