Inspreekreactie mondeling (25/5) op (open brief van 4 maart 2020).
Dames en heren,
Mijn betoog is gebaseerd op voortschrijdend inzicht daar de brief al
op 4 maart is ingeleverd.
Bij het actualiseren van het accommodatiebeleid in de dorpskernen
van de Gemeente Tynaarlo is het wenselijk om de bouw van het
zogenaamde Knarrenhof te betrekken. In de bijlage treft u nadere
informatie over een dergelijke woonvorm voor de oudere jongeren
en jongere ouderen. De gedachte en de invulling die wij hierover
hebben, spelen hierbij een grote rol.
Vanaf januari 2020 verschenen er steeds meer artikelen en reacties
over het Knarrenhof in Tynaarlo. Een drietal artikelen in
Dorpsklanken en de overige regionale pers, heeft ertoe geleid dat er
zich inmiddels 85 belangstellenden voor een Knarrenhof hebben
aangemeld. Aangepast aan de stand van vanmorgen.
Momenteel is 33 % van alle huishoudens 60+ ( dit zijn 2,2 miljoen 60+
huishoudens; over 18 jaar is dat 4,1 miljoen 60+huishoudens. Binnen
de gemeente Tynaarlo ligt dit percentage momenteel iets hoger. Uit
het woningmarktonderzoek Companen van 2018 blijkt ook dat
ongeveer 50 % van de woningen niet levensloop geschikt zijn.
Publicaties in de landelijke media over de zogenaamde Knarrenhoven
heeft onze belangstelling gewekt. Mede door het feit dat er nu en in
de toekomst een aantal locaties vrij zijn en of vrijkomen binnen Eelde
– Paterswolde en de rest van de gemeente Tynaarlo. Dit heeft ons
ertoe gebracht ons te verenigen en u, onze vertegenwoordigers in
raad en college, te vragen, serieus naar deze woonvorm van sociale
oudere huisvesting te kijken.

Door voor ouderen te bouwen komen er woningen vrij voor jongere
gezinnen; dit bevordert de doorstroom van bewoners. Ouderen
verhuizen immers niet naar grote eengezinswoningen die de knarren
achterlaten.
Leden van de Initiatiefgroep Knarrenhof Tynaarlo maken zich zorgen,
over de steeds groter wordende groep oudere jongeren en jonge
ouderen binnen onze gemeente, die in de toekomst ook graag in
onze gemeente willen wonen in een levensloop geschikte woning.
Dhr. Kraayenbrink heeft zich in het recente verleden nadrukkelijk
uitgesproken, gemeentelijke plannen in nauw overleg met de
bewoners te willen ontwikkelen. Volgens ons is dit een uitgesproken
kans om een dergelijk overleg vorm en inhoud te geven.
Wij zijn bereid om met u mee te denken en te praten over deze vorm
van huisvesting waarbij: wonen, noaberschap, zelfredzaamheid en
zelfstandigheid hoog in het vaandel staan! In een Knarrenhof helpt
men buren waar nodig; niet met zorg maar met aandacht !

Inspreekreactie (26/5) op (bijlage bij open brief) van 4 maart 2020).
Dames en Heren,
Spannend wat de Initiatiefgroep Knarrenhof Tynaarlo vanavond te
wachten staat.
Een Vliegende start van initiatiefgroep Knarrenhof van 13
belangstellenden in februari naar 85 belangstellenden nu!
(te weten 67 uit Eelde - Paterswolde, 10 uit Zuidlaren en
omliggende dorpen en 8 uit overige plaatsen.
Er zijn binnen de gemeente Tynaarlo een aantal locaties waar een
woonvorm, zoals een Knarrenhof, zoals wij dat voor ogen hebben,
gebouwd zou kunnen worden. Temeer daar een aantal locaties op
loopafstand van het openbaar vervoer liggen en vlakbij de winkels
liggen, die in de eerste levensbehoefte kunnen voorzien.
Zo kunnen: oudere jongeren, jongere ouderen en senioren met elkaar
wonen in een levendige woonvorm waar bewoners elkaar echt
kennen! De sociale paragraaf in de vorm van: prettige woonsfeer,
noaberschap, zelfredzaamheid, zelfstandigheid en er zijn voor elkaar
als het nodig is, staat binnen het Knarrenhof hoog in het vaandel.
Samen ben je immers niet alleen
Wist u bijvoorbeeld:
1) Dat Minister Ollongren en minister de Jonge het woonconcept
van een Knarrenhof omarmen en dat ook duidelijk gemaakt
hebben naar alle gemeenten.
2) Dat Er in Zwolle de eerste Knarrenhof in 2019 is gebouwd.
3) Dat Er vanaf nu tot eind 2021 vijf nieuwe Knarren hoven
worden gebouwd nl. Hardenberg,Zutphen, Gouda, Zeewolde en
Hasselt.
4) Dat Er momenteel meer dan 19.000 Nederlanders zijn, die
hebben aangegeven dat ze graag in een Knarrenhof willen
wonen.

5) Dat Al in januari 2016 in de raad van Tynaarlo gesproken is over
het Knarrenhof. Er vorig jaar nog een gesprek heeft
plaatsgevonden tussen de landelijke stichting Knarrenhof ( dhr.
Peter Prak) met één of meerdere wethouders van de gemeente
Tynaarlo. Dit was het derde gesprek tussen wethouders van de
gem. Tynaarlo en de voorman van de landelijke Stichting
Knarrenhof sinds 2016.
6) Dat een groep van 85 belangstellenden voor een Knarrenhof in
de gemeente Tynaarlo om belangstelling vraagt vanuit de
gemeente voor deze woonvorm en de medewerking om te
komen tot realisering van zo’n woonvorm.
7) De zorgkosten lager zijn dan nu; door meer aandacht en
aanspraak, door minder zorg omdat het welzijn groter is.
8) Wij dit initiatief niet alleen doen voor die mensen die nu
belangstelling tonen, maar ook voor de jongere oudere en
oudere jongere van nu en later!

