3e digitale nieuwsbrief, december 2011
Beste vrienden,
Optimisme over een succesvolle restauratie korenmolen De Nachtegaal blijft groot,
ondanks dat voor een 3e keer een subsidie-aanvraag is afgewezen. Het bestuur van de
Stichting tot behoud van de Nachtegaal gaat in 2012 onverdroten voort met het
voorbereiden van de restauratie van de molen. Van diverse fondsen zijn bijdragen
ontvangen en toegezegd. Een ernstige tegenslag is dat een aanvraag van een provinciale
subsidie is afgewezen. Daardoor kan De Nachtegaal in 2012 niet volledig gerestaureerd
worden. In 2012 zal opnieuw bij de provincie een subsidie-aanvraag worden ingediend.
De stichting tot behoud van De Nachtegaal heeft na de overname van de molen in september
van het afgelopen jaar met succes een beroep gedaan op diverse fondsen om een bijdrage voor
de restauratie. Ook werd een beroep gedaan op de provinciale subsidieregeling inzake
herbestemming. De stichting had een bijdrage gevraagd van ongeveer 2,5 ton. Van de 19
aanvragen zijn er 13 afgewezen, waaronder dus die van De Nachtegaal.
Na de verplaatsing op 30 september jl. waren de verwachtingen hoog gespannen, maar de
provinciale afwijzing tempert die nogal. Er zijn weliswaar aanzienlijke
toezeggingen van verschillende particuliere fondsen en steun van gemeentewege, maar zonder
steun van de provinciale en rijksoverheid wordt het een nog lastiger klus dan gedacht.
Het stichtingsbestuur blijft onverdroten zoeken naar mogelijkheden om het rijk en de
provincie in te schakelen bij de financiële realisatie en gaat zich daarnaast nu begin 2012
richten op het bedrijfsleven en de burgers van de Beemster. Zij kwamen in groten getale
kijken op 30 september. Nu zal die belangstelling omgezet moeten worden in klinkende munt
om zodoende de molen voor de toekomst te bewaren.
De opzet om de molen te laten draaien in 2012 als onderdeel van het jubileumjaar ‘400 jaar
Beemster’ is minder realistisch geworden en dit terwijl zich een kandidaat-huurder voor de
molen en de nog te bouwen molenschuur heeft aangediend. Het Nachtegaalproject is nooit
een eenvoudige klus geweest en vergt opnieuw aanzienlijke creativiteit en inzet van
betrokkenen. Een verse uitdaging voor 2012!

Het bestuur van molen de Nachtegaal wenst u Prettige Feestdagen!
www.nachtegaalbeemster.nl

