Terugblik informatieavond
Op woensdag 6 juli vond de eerste informatieavond CPO Park van
Teuge plaats. De avond in het Dorpshuis is druk bezocht, de
heldere presentatie werd met aandacht gevolgd en ruim veertig
informatiemappen gingen onder de arm mee naar huis. Een
mooie start van het project.

Inschrijven?
De inschrijvingen druppelen binnen, we zijn al op weg naar
nummer tien. Bij twijfel doen dus. Inschrijven is geheel vrijblijvend en kosteloos. Inschrijven kan nog tot en met woensdag 31 augustus 2016. Het inschrijfformulier en de bijbehorende
financieringsverklaring kan je hier downloaden.
Let op
Deelname aan het project gaat op volgorde van binnenkomst.
Zonder een financieringsverklaring is de inschrijving niet volledig. In tegenstelling tot hetgeen vermeld in het boekje en op
het inschrijfformulier mag de financieringsverklaring wel later
worden bijgevoegd, dit kan tot uiterlijk
31 augustus 2016.
Kosten koper
In de informatiebrochure staan de grondprijzen van de bouwvelden genoemd. De grondprijzen zijn inclusief BTW, maar kosten koper
(k.k.). De grondprijs is dus exclusief k.k.
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Plankostenfonds
Op dit moment worden de voorbereidende stappen genomen om
te komen tot de oprichting van een plankostenfonds. Het plankostenfonds is een samenwerking tussen de Rabobank en de
Gemeente Voorst. Een plankostenfonds maakt het mogelijk om
voor een deel van de plankosten een renteloze lening te krijgen. Kijk ook eens op www.plankostenfonds.nl voor meer informatie.

Subsidie Provincie Gelderland
De provincie Gelderland heeft nieuw budget beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling CPO. Nieuwe aanvragen kunnen
vanaf 15 juli 2016 worden ingediend door collectieven die samen
zelf willen bouwen. Subsidie is mogelijk voor procesbegeleiding
en het opstellen van een projectplan in de haalbaarheidsfase.
De subsidie is verbonden aan een aantal voorwaarden. Zo bedraagt de subsidie ten hoogste 50% van de kosten en bedraagt
ten hoogste € 1.000,- per woning tot een maximum van
€ 10.000,- per CPO-project. Via deze link kom je op de CPOpagina van de provincie Gelderland, hier lees je alle voorwaarden.

Tweede informatieavond
Bij voldoende inschrijvingen worden begin september alle inschrijvers uitgenodigd voor een tweede informatieavond. Een
ieder wordt tegelijkertijd ook op de hoogte gebracht van de status van de inschrijving, deelname aan de groep óf een plaats op
de reservelijst.

We wensen we je een fijne zomer en zien je graag
weer in september!
Team CPO
Gemeente Voorst

