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Terugblik op 2022 
Het jaar 2022 is bijna voorbij. 
Er is veel gebeurd in 2022.
We hebben veel leuke dingen gedaan. 
Maar soms was het ook moeilijk.
We werkten samen hard om alles door te laten gaan. 

Ook werkten we samen aan de nieuwe locatie. 
De oude Mikado gebouwen werden gesloopt.
En de dierenweide is weg.
Zo maken we plaats voor de nieuwbouw.

Natuurlijk wachten we niet tot de nieuwe locatie er staat.
In 2022 oefenden we al met de talentenclubjes.
In april organiseerden we bijvoorbeeld een open dag voor talentenclubjes.
En in de units aan de Van Blitterswijckstraat deden we veel leuke activiteiten. 

In 2022 praatten we ook veel met de gemeente en een aantal buren.
Daardoor hebben we nog wat aanpassingen gedaan aan de tekeningen.
Dit gaat voornamelijk om de buitenkant van gebouw B.
Gebouw B is het gebouw aan de Van Bronckhorststraat en de
Van Blitterswijckstraat. 
De gemeente bepaalde in november dat onze tekeningen goed zijn.
De aangepaste tekeningen vind je op onze website.
Kijk maar eens op www.dichterbij.nl/horst/ontwerp



Hoe werkt het eigenlijk  
met de gemeente?  
 
Voor de nieuwe locatie moeten we veel 
praten met de gemeente. 
De gemeenteraad beslist namelijk of we  
onze nieuwe locatie mogen bouwen.
In november liet de gemeenteraad weten 
dat ze de wijziging van het bestemmingsplan goed vinden. 
Het bestemmingsplan beschrijft waar we de nieuwe locatie precies 
willen bouwen.
Dat is een belangrijke stap op weg naar onze droom!

We blijven in gesprek met de gemeente. 
We hebben nog een omgevingsvergunning nodig. 
De omgevingsvergunning is de goedkeuring om te gaan bouwen.
We weten nog niet precies wanneer we de omgevingsvergunning krijgen.
We hopen dat daar begin volgend jaar meer duidelijkheid over is.

Een plek waar iedereen zich thuis voelt
De afgelopen tijd praatten we veel over de tekeningen en de gebouwen.
We vinden het belangrijk dat we onze droom niet vergeten:

Een plek waar het talent van bewoners en medewerkers  
centraal staat.
Een plek waar iedereen het beste uit zichzelf haalt. 
En waar we elkaar ontmoeten.
Een locatie die als een echt thuis voelt in de buurt de Risselt.
Daar doe jij toch ook aan mee?



Dierenweide
Op het Mikado-terrein lag altijd een dierenweide.
De dieren uit de dierenweide zijn inmiddels verhuisd. 
Zo wordt er plaats gemaakt voor de nieuwe locatie.
De dieren hebben een nieuw thuis gekregen. 
We weten dat veel bewoners en buren blij worden van dieren.
Daarom komen er op de nieuwe locatie weer dieren.
We denken nog na over hoe we dat goed kunnen doen. 

Winteractiviteiten 
De laatste twee weken van het jaar 
zijn er een aantal leuke activiteiten 
voor bewoners van de nieuwe locatie. 
Er is gezelligheid met muziek.
Een kerstsafari en lunch. 
Een oudejaarsviering en een winterbingo. 
Meer info lees je op de Facebookpagina.
Ga op Facebook naar de groep 
‘Nieuwe locatie Dichterbij Horst’.

Stel gerust vragen 
Misschien heb je wel vragen over de nieuwe locatie. 
Stel deze vragen gerust. 
Je kunt vragen stellen aan DVC’ers of begeleiders.
Vaak kunnen zij je vragen beantwoorden.
En soms vind je het antwoord gewoon op de website.
Kijk eens op www.dichterbij.nl/horst

Je mag ook altijd een e-mail sturen naar horst@dichterbij.nl
Dan proberen we je vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. 



In Horst dromen we van een nieuw  
thuis in de buurt de Risselt waar talent  
tot bloei komt.  
Blijf op de hoogte van hoe we deze  
droom waarmaken,  
kijk op www.dichterbij.nl/horst

De nieuwsbrief is geschreven  
in Taal voor allemaal.
Taal voor allemaal zorgt ervoor  
dat zoveel mogelijk mensen  
de tekst begrijpen.

Op naar een mooi 2023
We kijken uit naar het nieuwe jaar. 
In 2023 komen we weer dichter bij onze droom.

Soms vinden we dat het lang duurt tot de nieuwe locatie er is. 
Dat komt omdat het een groot project is. 
Er moet veel gebeuren en we hebben te maken met veel regels. 
We doen alle voorbereidingen zo goed mogelijk.
Daardoor krijgen we straks een fijn nieuw thuis.

In het begin van 2023 verwijderen we de tuintjes van onze woningen aan  
de van Bronckhorststraat.
Dit is nodig om plaats te maken voor de nieuwe locatie. 
In 2023 zullen we gaan starten met bouwen. 
Dat wordt spannend maar ook heel leuk.
Laten we er samen iets moois van maken!

Fijne feestdagen
We wensen iedereen fijne feestdagen.
En een fantastisch 2023.
Maak er samen een gezellige tijd van. 
Tot snel!


