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Aan het einde van een voor ons zo’n belangrijk jaar, willen wij u op de hoogte
houden van de laatste ontwikkelingen.
Een jaar waarin veel gebeurd is,
In februari werd de vernieuwde Vereniging
Knarrenhof Zwolle opgericht. Veel van onze
leden waren bij deze vergadering aanwezig.

De Gemeente Zwolle heeft Stadshagen
aangewezen als locatie waar de komende jaren
1250 woningen zullen worden gebouwd.
Het bestuur van de Vereniging Knarrenhof
Zwolle is in gesprek gegaan met de
projectleider van het uitbreidingsplan Stadshagen.
In die gesprekken hebben we de noodzaak van ons project duidelijk gemaakt
namelijk het vinden van een betaalbare bouwlocatie voor een 2e Knarrenhof.

.
En nu … we gaan verder.
Onze volgende stap is het gesprek met de partijen die van de gemeente
bouwplannen mogen ontwikkelen in Stadshagen. Zo willen we praten over de prijs
van de grond en het aantal te realiseren woningen voor een nieuw Knarrenhof. Dit
alles zal nog veel tijd vragen. Dus geduld is een schone zaak.
In het voorjaar zal in een raadsvergadering van de Gemeente Zwolle aandacht
geschonken worden aan het laatste deel van het ontwikkelingsplan van

Stadshagen. Wij gaan voor de vergadering spreektijd aanvragen om de
gemeenteraad te wijzen op de grote voordelen van een 2e Knarrenhof.
Het zou fijn zijn als wij steun van onze leden krijgen. Wanneer we de datum
weten, krijgt u hierover tijdig bericht.

Op 20 februari houden we onze informatieavond voor leden. Hier zal u nader
geïnformeerd worden over de locatie, de verdere plannen en zullen we met u de
uitkomst van de enquête , bespreken. Heeft u zich nog niet opgegeven, doe dit
dan alsnog.
Wilt u de enquête alsnog invullen doe dit dan via de link. klik hier als” u de enquête
wilt invullen

Ook zullen we dan een korte jaarvergadering houden.
Zoals gebruikelijk bij zulke vergaderingen, zullen wij ook ons financieel beleid
moeten verantwoorden en hebben we een kascommissie nodig.

Leden voor KASCOMMISSIE GEZOCHT!

Voor het boekjaar 2019 dient nog een kascommissie te worden
samengesteld.
Wie van u wil zich beschikbaar stellen voor deze functie. Bij voorkeur
personen uit Zwolle.
We hebben 2 personen nodig voor deze taak en het zou fijn zij als u zich
hiervoor wilt aanmelden. Het gaat om slechts 1 avond werk.
Dit kan via ons secretariaat per email: knarrenhofzwolle@xs4all.nl
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Knarrenhof Meppel

Zoals u weet is Zwolle niet de enige plaats waar men bezig is met het zoeken
naar geschikte en betaalbare ruimte voor een Knarrenhof.

Al jaren is in Meppel gezocht naar een mogelijke locatie voor een Krasse
Knarrenhof.
Met name Wim Bonenberg en laatstelijk ook Herman Grimme hebben zich hier
mee bezig gehouden.
5 september jl. vond een onderhoud plaats tussen wethouder Koning, Jaap Velo,
Wim Bonenberg, Herman Grimme en Peter Prak van de landelijke organisatie,
waaruit bleek dat in het centrum van Meppel geen locatie te vinden zal zijn.
Op 7 januari vindt een openbare bijeenkomst om 19.30 uur plaats waar iedereen
welkom is en waar o.a. Peter Prak, zal spreken.
Als u interesse heeft in een Knarrenhofwoning in Meppel kunt u zich voor 31
december per Email aanmelden bij Herman Grimme,
bij Herman Grimme, dergri@ziggo.nl, en u krijgt dan nader bericht.

Tot slot wil ik u namens alle bestuursleden fijne kerstdagen en een heel goed
2020 toewensen.

Met vriendelijke groeten,
Elly van der Molen

