NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020
Beste leden van en belangstellenden voor Noaberhof Groningen,
Op 26 september 2019 hebben we als bestuur een Algemene
ledenvergadering georganiseerd, waarvan het verslag op de website
van Knarrenhof.nl staat. Vanwege Corona lijkt het dit jaar niet
mogelijk een nieuwe ledenvergadering uit te schrijven en daarom
ontvangt u deze nieuwsbrief. We informeren u over de volgende
onderwerpen:
LOCATIE
Op de ledenvergadering was sprake van een locatie voor de Noaberhof
in het deelplan “De Zeilen fase II” in Meerstad.
Volgens wethouder Roeland van der Schaaf is Meerstad erg in trek. Er
wonen nu al 1800 mensen en er komen nog meer woningen bij,
evenals een supermarkt, horeca en een extra basisschool. De
wethouder noemt expliciet mogelijkheden voor alternatieve
woonvormen, zoals de Knarrenhof!
Ondertussen is duidelijk dat er daadwerkelijk ruimte voor ons is. De
verwachting is dat eind 2021 “De Zeilen II” bouwrijp zal zijn. We
weten op dit moment nog niet om hoeveel grond het gaat en of er een
combinatie mogelijk is met Tiny Houses. Evenmin is duidelijk of
Corona of slechte weersomstandigheden de ontwikkelingen kunnen
vertragen. Zodra de plannen meer vorm krijgen wordt u natuurlijk
uitgenodigd om mee te denken en te praten.
Garmerwolde
Het plan voor de verplaatsing van de boerderij heeft ter inzage
gelegen, maar het is nog onduidelijk wanneer het bestemmingsplan
wordt vastgesteld. Pas daarna kan de procedure voor de woningen van
start gaan.
Ondertussen houden we als bestuur van Noaberhof, maar ook de
medewerkers van de landelijke Knarrenhof oren en ogen wijd open
voor suggesties en tips voor nog meer locaties.

LEDEN
Op de Algemene ledenvergadering 2019 heerste onduidelijkheid over
het lidmaatschap van Noaberhof. Degene die €10 per persoon (stellen
dus € 20) overgemaakt heeft op het IBAN nummer NL28 TRIO 0379
2676 91 t.n.v. Noaberhof Groningen, is lid van onze vereniging. We
hebben daarmee een ranglijst voor het geval er veel gegadigden zijn
voor de woningen van Noaberhof Groningen. Als het goed is heeft u
ook dit jaar een brief gekregen met de vraag of u €10 wilt storten op
genoemde rekening. Graag bij de omschrijving uw emailadres (met of
zonder @) om fouten in de administratie te minimaliseren. Mocht u
voor dit jaar nog niet hebben betaald, dan graag weer €10 pp
overmaken om uw plaats op de ranglijst te kunnen behouden.
We zijn als bestuur erg blij met de activiteiten van onze nieuwe
secretaris Ingrid van Rijn. Zoals bleek op de Algemene
ledenvergadering was er nog al wat ruis tussen namen op de landelijke
ledenlijst van Knarrenhof en de ledenlijst van onze vereniging
Noaberhof. Ingrid heeft geprobeerd om hierin duidelijkheid te
scheppen en is nog in overleg met de landelijke stichting voor de
laatste onduidelijkheden. Mocht u bijvoorbeeld deze nieuwsbrief niet
per email hebben ontvangen, dan betekent dit dat wij landelijk noch
regionaal een goed mailadres van u hebben.
Wij hopen dat we u met deze nieuwsbrief voldoende hebben
geïnformeerd. Wanneer zich belangrijke nieuwe ontwikkelingen
voordoen, zullen we u dit zo spoedig mogelijk berichten.
Uiteraard hopen we binnen niet al te lange termijn weer een Algemene
Ledenvergadering te kunnen organiseren.
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