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Geachte mw. Wapperom / Beste Rita,
U heeft ongetwijfeld gehoord dat de werkzaamheden in de laatste drie projecten:
Wolphaertstraat ateliers, Oude Kerk Cultureel Centrum en Culturele bestemming
Raadhuis, tot onze grote vreugde en opluchting, op tijd gestart zijn.
Voor de laatste keer wend ik mij daarom tot u met het verzoek een wijziging te mogen
aanbrengen in het bestedingsdoel een van onze projecten.
Er is 1 project dat helaas niet meer gerealiseerd zal worden: Markiezen de Bootsman. Er
is tot op heden geen nieuwe huurder door het OBR gecontracteerd, die de investering
zou kunnen doen. Dit betreft een bedrag van € 3.000.
Alhoewel een klein bedrag in verhouding tot de totale investering in de wijk van
€ 1.200.000 vinden wij het toch jammer dat dit bedrag van € 3.000 niet besteed zou
kunnen worden. Wij hebben dan ook gezocht naar een andere zinvolle besteding.
Wij zijn op dit moment druk doende met het schrijven van de tekst, de redactie,
vormgeving en presentatie van de eindpresentatie van al onze projecten. Dit wordt een
prachtig boekje, een kleinood met een verhaal waarmee beleefd kan worden wat hier tot
stand is gebracht.
Nu het gelukt is om alle projecten binnen drie jaar te realiseren, beginnen de leden van
onze werkgroep zich langzaam te realiseren wat een enorme prestatie en investering in
drie jaar tijd tot stand is gebracht! Wij willen daarom van de presentatie van dit kleinood
een feestelijke gebeurtenis maken.
Nu kom ik aan ons verzoek. Het bedrag van € 3.000 van Markiezen Bootsman zouden wij
graag besteden aan een extra feestelijke bijeenkomst rond de presentatie van het
boekje. Hierbij zenden wij u het plan en de begroting van deze gebeurtenis, die naar
verwachting zal gaan plaats vinden begin maart 2007 en groots aangepakt gaat worden.

Wij hopen dat dS + V ons toestemming geeft het bedrag op deze manier te mogen
besteden en vernemen graag in verband met de voorbereiding zo spoedig mogelijk van
u.
Met vriendelijke groet,
Jannie Hommes

