
 

 

 

          

Vilsteren, 24 december 2017 
 
Geacht lid, beste geïnteresseerde,   
 
 
Op zoek naar een huurwoning? Starten met een koopwoning of wellicht ziet u uit naar een 
levensloopbestendig en onderhoudsarme woning op een kavel met overzichtelijke afmetingen?  
Op de woonavond in april van 2017 kwam al naar voren dat er voor al deze mogelijkheden interesse 
is. Graag nodigen wij u dan ook uit voor de inloopavond op 17 januari a.s. in het Landgoedcentrum, 
waar u informatie kunt krijgen over 2 locaties binnen Vilsteren waar in 2018 in totaal 4 woningen 
gerealiseerd kunnen worden. Deze nieuwe woonmogelijkheden zijn vooral gericht op ‘starters’ op de  
woningmarkt en senioren die kleiner willen gaan wonen.  
 
Wie zijn wij? Wij zijn het bestuur van Plaatselijk Belang Vilsteren, het bestuur van de stichting tot 
behoud en bevordering van de leefbaarheid in Vilsteren (voorheen st. Onderwijzerswoning), 
stuurgroep Duurzaam Vilsteren en het Landgoed Vilsteren.  
In 2017 is er door ons gezamenlijk hard gewerkt aan voorstellen om het jongeren en senioren eerder 
en langer mogelijk te maken om te komen en te blijven wonen in ons dorp. Dat willen we gaan doen 
onder de naam van wooncoöperatie Vilsteren: voor elkaar en met elkaar. Op dit moment verkennen 
we de mogelijkheid om de voormalige stichting Onderwijzerswoning om te vormen tot een 
wooncoöperatie. Een wooncoöperatie is een vereniging die haar leden in staat stelt om de door hen 
bewoonde woningen zelfstandig te beheren en te onderhouden.   
Tijdens de inloop avond worden twee locaties getoond waar die mogelijkheden ontstaan.  
Graag informeren we u hierover en beantwoorden we uw vragen. Vanuit onze kant zullen diverse 
bestuursleden en de rentmeester van het Landgoed aanwezig zijn.  
Tussen 19.00 uur en 21.00 uur bent u welkom in het Landgoedcentrum om u te laten informeren en 
om ons te informeren over uw interesse. Laat die kans niet schieten!  
Samen kunnen we toe werken naar uw ideale woonsituatie. 
Graag tot de 17e januari.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Bert van der Moolen                      Wim Herbrink                  
Plaatselijk Belang Vilsteren      St. tot Behoud en Bevordering van leefbaarheid in Vilsteren
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