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Beste Leden, 
 

We willen onze leden die op 12 februari jl. bij de 
Algemene Leden Vergadering (ALV) aanwezig waren 

hiervoor van harte bedanken, we beseffen dat het voor 
velen lastig is om midden op de zaterdag tijd vrij te 

maken waardoor we positief verrast waren dat er 55 
leden (inclusief bestuur) bij de ALV aanwezig waren. 

 
Omdat JIN ook een Plan Van Aanpak (PVA) indient voor 

de locatie aan de Lange Trekken en wij er als bestuur 

alles aan willen doen om het CPO voor onze leden 
binnen te halen, willen we niet het risico lopen dat JIN 

inzicht krijgt in onze PVA om daar vervolgens hun 
voordeel mee te doen. 

Daarom is op de ALV het volgende afgesproken: 
- Na 28 februari ontvangen alle leden de 

presentatie van de ALV en de presentatie die 
Bouwen In Eigen Beheer (BIEB) heeft gegeven 

tijdens de ALV 

- Na 28 februari ontvangen alle leden het verslag 

van de ALV 

- Kort na 28 februari wordt het ingediende PVA 

gepresenteerd aan alle leden 

 

Tijdens de rondvraag heeft een van de leden de 

voorgestelde procedure van de woningen (zie bijlage) 
ter discussie gebracht. Zijn voorstel was om geen 

systeem met boxen en loting te hanteren, maar een 
systeem op basis van inschrijfdatum. 

Na stemming is gebleken dat 54 van de 55 aanwezige 
leden voor het door het bestuur voorgestelde systeem 

kiezen. Dit systeem is dus bijna unaniem door de leden 
gekozen en zal in de toekomst gehanteerd worden. 

Het bestuur voelt zich gesteund door deze uitkomst. 
 

Begin deze week heeft de gemeente bekend gemaakt 
dat ook de bouwlocatie aan de Egyptische Poort wordt 

opengesteld voor CPO. Als Locatievereniging gaan wij 
ons aanmelden om ook hier een Plan Van Aanpak te 

maken om in aanmerking te komen om hier een CPO 

project voor onze leden te zetten. Uiteraard zullen we 
deze keer de leden betrekken bij het opstelling van dit 

plan. De manier waarop we dit gaan doen zullen we 
vooraf met jullie bespreken op een van de 

ledenvergaderingen. 
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In de bestuursvergadering van 16 februari jl. heeft het 
bestuur de volgende afspraken gemaakt 

- Eind week 9 (eerste week van maart) krijgen alle 
leden een nieuwsbrief met de volgende bijlagen: 

o Presentatie ALV 

o Presentatie BIEB 

o Verslag ALV 

o Digitale versie van de PVA 

- Op 10 maart aanstaande houden we een 
Bijzondere ALV, wat houdt dat in? Alle 

belangstellenden, al dan geen lid van LVB 

(LocatieVereniging Bladel) worden om 19.30 in de 
Grote Zaal van Den Herd uitgenodigd voor de 

presentatie van het PVA. 
 

Als er leden zijn die vragen hebben naar aanleiding van 
de ALV of deze nieuwsbrief (of gewoon in het algemeen) 

kunnen deze altijd gesteld worden via 
info@locatieverenigingbladel. Wij doen ons best om alle 

e-mails die daarop binnenkomen binnen 1 week te 
beantwoorden. 

 
Om alles zo goed mogelijk te kunnen regelen vragen we 

jullie om aan te geven met hoeveel personen jullie op 
10 maart aanstaande aanwezig zijn voor de presentatie 

van onze Plan Van Aanpak. 

 
Bestuur Locatievereniging Bladel 
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