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Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Mantgum is een gezamenlijk initiatief vanuit de
Mienskip, waarin toekomstige bewoners samen werken aan het realiseren van een nieuwe woonbuurt.
In deze nieuwsbrief nemen we u graag mee in de activiteiten en de laatste ontwikkelingen van het CPO.

ONTWIKKELINGEN
Cheque Stimuleringsfonds Rabobank
In mei jl. mocht het CPO een cheque ter waarde van €7500,- in
ontvangst nemen van de Rabobank. De cheque werd uitgereikt door
Rikkert Besselse, manager Financieel Advies Rabobank. Rabobank spreekt
hiermee haar waardering uit voor de inzet van bewoners van Mantgum en
omgeving, om het woningaanbod in Mantgum te vergroten.

Samenwerking tuin- en landschapsarchitect Nico Kloppenborg uit
Mantgum en Landschapsbeheer Friesland
Het CPO heeft voor de invulling van het groenplan tuin- en
landschapsarchitect Nico Kloppenborg gevraagd. Dhr. Kloppenborg heeft
hiervoor een prachtig plan ontwikkeld, passend bij deze tijd en bij het
concept van het Boerenerf. Beeldbepalend voor de nieuwe wijk zal de
Boomgaard (de Bongert) en het vele groen in en rond het plangebied zijn.
Daarnaast heeft Landschapsbeheer Friesland zich onlangs als partner
verbonden aan het CPO. Zij kan het CPO ondersteunen op het gebied van
educatie, aanleg en aansluiting van het plan op het omliggende landschap.

ACTIVITEITEN
Commissies en samenwerkingen
Onlangs heeft de duurzaamheidscommissie contact gezocht met
Duorsum Mantgum. Deze coöperatie is een lokaal initiatief van én
voor Mantgumers. Het CPO streeft naar duurzaam bouwen; energie
neutrale woningen van natuurvriendelijke materialen. De
doelstellingen van beide initiatieven komen overeen. Beide partijen
zijn zeer enthousiast over de gestarte samenwerking.
Ook de andere commissies op het gebied van bijvoorbeeld subsidie-,
en groenzaken zijn voortvarend gestart. Zoals u hier boven heeft
kunnen lezen heeft de inzet van een aantal commissies al zijn
vruchten afgeworpen.

PLANNING
Leden en tijdspad
Er zijn op dit moment 12 huishoudens ingeloot voor een kavel. Hiermee is
het plan dan ook vol! De huishoudens komen uit Mantgum of uit de
directe omgeving. Daarnaast hebben er zich al meerdere mensen
opgegeven voor een plek op de reservelijst. Kortom; er is volop
belangstelling voor het plan.
We nemen de inwoners van Mantgum mee in de ontwikkelingen van het
CPO en plaatsen daarom regelmatig nieuwsbrieven in het dorpsblad ‘De
Mandeguod’. In de editie van mei is onlangs nieuwsbrief nummer 10
geplaatst.
Het CPO hoopt dat de gemeente Leeuwarden het ontwerpbestemmingsplan na de zomervakantie ter inzage legt. U wordt hierover
tijdig geïnformeerd.

Voor meer informatie over de vereniging en de leden, de ruimtelijke onderbouwing en doelstellingen verwijzen wij
u graag naar: www.cpomantgum.nl

