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Het jaar 2019 was voor Our House het jaar van het “wachten en hoe nu verder”. 

Na de uitspraak van de Raad van State konden we wel weer vooruit kijken.  

De onderhandelingen en gesprekken tussen Stone Vastgoed en Tetteroo Bouw en 

Projectontwikkeling en de mogelijke investeerder moesten from scratch worden opgepakt. Of, en 

wanneer Our House gebouwd zou worden bleef onzeker. We hadden te maken met ouders die voor 

hun nog thuiswonende verstandelijk beperkte zoon of dochter nu veel langer dan verwacht moesten 

wachten op een woonplek. Ondanks alles hebben ouders en bestuur steeds weer de kracht 

gevonden om door te gaan met het opzetten van Our House en de gebruikelijke 

bestuursvergaderingen en ouderbijeenkomsten belegd. 

 

Q1: 

Vanuit de oudergroep zijn er nieuwe werkgroepen samengesteld: Bouw en financiering, 

communicatie, businessplan en financiering, bewoners (werving selectie, uitjes), fondsenwerving, 

zorginkoop en relatiebeheer. 

Raad van State heeft uitspraak gedaan inzake het bezwaarschrift dat door de DSM was ingediend. 

Naar aanleiding daarvan kunnen we verder met het ontwikkelen van plannen voor de bouw van Our 

House en zullen de gesprekken tussen Stone Vastgoed en Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling 

weer worden hervat. 

Our House heeft als toekomstige buur kennis gemaakt met de DSM. Dit heeft Our House als heel 

positief ervaren. 

Met de ouders en kinderen een bezoek gebracht met lunch bij de Stadsboerderij in Delft. 

Kennismakinggesprekken gevoerd met nieuwe geintereseerde ouders.  

 

Q2: 

Yvonne Bexelius stopt met haar functie als secretaris. Zij is opgevolgd door Daniel Tijink. 

Wegens de gestegen bouwkosten was het noodzakelijk een bouwkundige aanpassing in het pand te 

doen, ten behoeve van het realiseren van een 15de appartement op de 1ste etage. 

De Our House overeenkomsten opgesteld en door de deelneemde ouders ondertekend. 

Kennismakingsgesprekken gevoerd met nieuwe geinteresseerde ouders. 

Invulling en taakverdeling van de werkgroepen aangepast. 

 

Q3 en Q4 

Bijeenkomst van de werkgroep zorg. Brainstormsessies gevoerd en plannen uitgewerkt. 

Mogelijkheden onderzocht voor individuele wensen met betrekking tot de bouw.  

Nieuw onderkomen gevonden voor het houden van de vergaderingen. 

Aanvraag voor donatie gedaan bij een anoniem blijvend fonds. 

 

 


