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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van de
Vereniging Knarrenhof Zwolle
1.. Wij willen ons even voorstellen:
2. Algemene Leden vergadering
3. Hoe maken we onze droom waar
4. Waar staan we Nu
5. Het Aahof Actief
Voor sommigen van ons geldt: Onze droom is waar
geworden.

Aahof actief

Voor anderen: het kan niet snel genoeg gaan.
Nu alle woningen in het Aahof bewoond zijn, is het
oude bestuur afgetreden en vervangen door een nieuw.
Wij willen ons graag aan u voorstellen :
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Op 29 april is er een algemene ledenvergadering.

Algemene Leden Vergadering
Maandag 29 april 2019

Houd deze avond alvast vriij

Op deze avond hopen wij u meer te kunnen vertellen
over de stand van zaken. Belangrijk is de inbreng
van alle leden, dus ook die van u. Hoe meer steun we
hebben, hoe sneller het gaat.

Ook worden op deze avond Gerard Scheffers,
Matthy Dinkelberg en Elly v.d. Molen voorgesteld en
benoemd als bestuurslid.
U krijgt tijdig een uitnodiging voor deze avond. Houd
nu alvast de avond vrij.

Hoe maken we onze droom waar

We beginnen met het vinden van een locatie.
Dit traject kan lang duren.
Locaties liggen niet voor het oprapen.
Wij houden de ontwikkelingen in de gaten, spreken de
politiek aan en geven suggesties aan de gemeente.

Pas als er zicht is op een locatie, start het als
project.
Deze opstartfase kan 1,5 jaar of langer duren.
Maar wat gebeurt er als er een locatie beschikbaar is?

Knarrenhof deelnemers ontvangen een digitale
enquête over de locatie.
Hiermee wordt duidelijk of er voldoende interesse is
voor de locatie en of de wensen van de deelnemers en
de grondeigenaar verenigbaar zijn.
Bij een positief antwoord wordt het vervolgtraject
vastgelegd met de grondeigenaar.

Als de grond gereserveerd is komt er voor de
geïnteresseerde een bijeenkomst. Knarrenhofdeelnemers die interesse hebben en hoog op de

wachtlijst staan worden daarna uitgenodigd voor
een individueel gesprek.
In dat gesprek leren we elkaar en het project beter
kennen. Bij overeenstemming wordt een reserveringsovereenkomst gesloten met de geïnteresseerde.

Daarna wordt met elkaar het hof verder
vormgegeven en wordt een woon-coöperatie
(Vereniging van Bewoners) opgericht.

Na deze periode weet je met wie en waar je komt te
wonen en hoe het hof eruit komt te zien etc.
Er is onderzocht hoe het plan ruimtelijk binnen de
kaders past, er is een definitief grondcontract en
financiering.
Definitieve plannen
In deze fase worden ruimtelijke ordeningsprocedures
doorlopen, plannen definitief en in detail verder
uitgewerkt, individuele en gezamenlijke keuzes
besproken en vastgelegd.

Aan het einde van deze fase is het ontwerp definitief,
evenals de woningprijzen, het koopcontract en de
datum start bouw.

Waar staan we nu
We staan aan het begin van het traject.
We zijn naarstig op zoek naar kavels.
Binnenkort zal er een gesprek met de gemeente plaats
vinden. Wij zullen onze ideeën toelichten en hopen
dat gemeente ons wil steunen om dit mooie project
waar te maken.
Misschien weet u ook nog een geschikte locatie,
laat het ons dan weten. knarrenhofzwolle@xs4all.nl
Ook belangstelling voor het Knarrenhof project?
Aanmelden kan alleen via de site Knarrenhof.nl

Nieuws vanuit Het Aahof
Belangstelling
Het Aahof staat nog steeds volop in de belangstelling.
Eind vorig jaar liet minister Kajsa Ollongren, vergezeld
door diverse hoge ambtenaren, zich uitgebreid
voorlichten.
Begin dit jaar liet de voorman van de Christen Unie zich
informeren, en 3 april is het de beurt aan minister Hugo
de Jonge van VWS. Hem zal nadrukkelijk ook worden
gewezen op de positieve functie die het wonen in een
Knarrenhof kan hebben voor het welbevinden (minder
eenzaamheid, daardoor minder zorgkosten etc.) van de
bewoners.
Regelmatig worden geplande afvaardigingen van andere
initiatiefgroepen voor een Knarrenhof rondgeleid. En
een enkele keer staan er enkelen onaangekondigd op de
stoep. Die laten we daar uiteraard niet staan…. .
Hoffelijkheid staat hoog in ons vaandel.
Onderzoek
Stichting Knarrenhof en het lectoraat Innoveren met
Ouderen van Hogeschool Windesheim gaan onderzoek
uitvoeren wat het effect is van wonen in een Knarrenhof
op gezond en gelukkig oud(er) worden. Dit onderzoek
wordt uitgevoerd door een vierdejaars studente
Toegepaste Gerontologie.
NLDoet
Naast alle activiteiten die in, om en vanuit het Hofhuys
met regelmaat worden georganiseerd was het 23 maart
(enigszins verlaat) de
LandelijkeOpschoondag/NederlandDoet. Gevolg
hiervan: de gezamenlijke binnentuinen liggen er nu, eind
maart, weer prachtig bij. Op naar een mooie zomer!

Tip: Kijk ook eens op de website van Knarrenhof:

https://knarrenhof.nl/zwolle-vereniging/

