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22 januari 2019 is het bezwaar behandeld en is stichting Covída samen met stichting Marijn in
de gemeenteraad aanwezig geweest om het bezwaar mondeling toe te lichten.
BN De Stem heeft naar aanleiding hiervan een artikel geplaatst over Stichting Covída. Een
mooie start om naamsbekendheid op te bouwen.
Begin 2019 hebben we het bestuur van de stichting uit kunnen breiden met twee externe
bestuursleden, Theo Biemans en Ingrid Kloppenburg. Zij zijn ingeschreven als algemeen
bestuurslid bij de kamer van Koophandel.
Het bestuur heeft in 2019 diverse experts (financieel, juridisch en huisvesting) bereid
gevonden om als vaste adviseur aan de stichting verbonden te zijn. Zij staan op de website
vernoemd.
In 2019 is een mogelijke locatie gevonden. De gesprekken met de huidige grondeigenaar en
een potentiële ontwikkelaar zijn gaande.
Programma van Eisen voor de ruimtes in het gebouw is door de stichting opgesteld.
Eerste schetsontwerp op basis daarvan is gemaakt.
De stichting heeft gekozen om het ontwikkelproces van het ouderinitiatief door Fittin (label van
Prisma) te laten begeleiden.
Er zijn gesprekken met zorgaanbieders geweest. Fittin / Prisma is geselecteerd om de zorg te
gaan leveren.
De website is in de lucht en wordt actueel gehouden.
Stichting heeft zich aangesloten bij Per Saldo.
Stichting heeft een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Visie is door het bestuur aangescherpt.
Stichting heeft verschillende gesprekken gevoerd met andere initiatieven of experts om haar
kennis te vergroten of te toetsen.
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In 2018 is het besluit gevallen om het idee om een kleinschalig wooninitiatief te starten.
In dat jaar zijn de eerste gedachten op papier gezet.
Naam is gekozen en logo is ontwikkeld.
Tevens zijn de initiatiefnemers de speurtocht naar een passende locatie begonnen.
December 2018 heeft Stichting Covída gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bezwaar te
maken in de procedure waarbij gemeente Oosterhout zich beroept op het voorkeurrecht voor
locatie Lievenshove. Stichting Covída maakt bezwaar tegen het willen opheffen van de
maatschappelijke bestemming op terrein Lievenshove.
Diverse andere initiatieven zijn bezocht om tips en ervaringen op te halen.
Start met de website is gemaakt.

