Initiatiefgroep Hof van Paterswolde (voorheen Knarrenhof Tynaarlo)
Nieuwsbrief 4, oktober 2020
In juli hebt u de laatste nieuwsbrief van de initiatiefgroep ontvangen, hoog tijd om van
ons te laten horen. Omdat een gezamenlijke bijeenkomst nog niet mogelijk is, krijgt u
onze informatie over de stand van zaken voorlopig via de nieuwsbrieven. Deze worden op
deze webpagina geplaatst.
1. Waar staan we?
De besprekingen met de landelijke Stichting vinden nu vaker plaats. Dat geldt ook voor
het contact tussen de Stichting en de gemeente Tynaarlo. Het wordt steeds duidelijker
dat de locatie van de voormalige Bladergroenschool in Paterswolde zich uitstekend leent
voor het Hof. Vandaar de naamsverandering naar Hof van Paterswolde (HvP). Wij richten
ons project dus op het terrein van de Bladergroenschool.
2. Twee hoven?
Als initiatiefgroep Knarrenhof Tynaarlo hebben we tot nu toe binnen de gehele gemeente
belangstellenden geworven voor een Knarrenhof. Nu blijkt dat van alle 140 inschrijvingen
(1 en 2-persoons huishoudens) er 114 hebben gekozen voor Eelde-Paterswolde. Wij gaan
met deze groep voor Hof van Paterswolde. Voor de resterende belangstellenden is het de
bedoeling dat er binnenkort een nieuwe initiatiefgroep wordt opgericht voor Zuidlaren en
omstreken. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met de belangstellenden Knarrenhof en
de initiatiefgroep Zuidlaarderhof (samen ongeveer 100 inschrijvingen). Dus in Zuidlaren
gaan we voor een tweede Hof binnen onze gemeente.
3. Belangstelling en woonwensen
Tot nu toe hebben zich inmiddels 152 personen, dat zijn 114 huishoudens, ingeschreven
als belangstellende voor het wonen in ons HvP. Het groeiend aantal aanmeldingen laat
zien dat er onder onze bewoners duidelijk enthousiasme bestaat voor de woonvorm van
een Knarrenhof.
In de maand september stuurde de landelijke Stichting u een woonwensenformulier toe.
Dit leverde een mooie respons op. De inventarisatie daarvan laat bijvoorbeeld zien dat:
> 85% van de belangstellenden interesse heeft voor de Bladergroenlocatie.
> de grootste groep, 62% aangeeft op een termijn van 2 tot 5 jaar te rekenen.
4. Gemeente Tynaarlo, contact en informatie
Na de zomer hebben wij als initiatiefgroep contact gelegd met alle 8 politieke fracties van
onze gemeente Tynaarlo. Dat heeft er toe geleid dat we met alle afvaardigingen
afzonderlijk een gesprek hebben gevoerd. De bedoeling die we hiermee hadden, het
verhelderen van onze visie en het uitwisselen van mogelijkheden en haalbaarheid, zijn
met alle fracties grondig doorgenomen. Dat heeft ons als initiatiefnemers goed gedaan,
vooral omdat we merkten dat de meeste deelnemers vanuit de politieke fracties over het
onderwerp Knarrenhof een uitgesproken positieve visie met ons delen.
5. Verdere plannen
Wij gaan er vanuit dat we binnenkort het contact met de gemeente – samen met de
projectbegeleiders van de landelijke Stichting - kunnen benutten om verdere stappen te
zetten. Het gaat dan om de toewijzing van de locatie in Paterswolde en de daarop
volgende planontwikkeling. Ook hopen we met alle belangstellenden een
informatiebijeenkomst te kunnen organiseren, zodra de corona-normen weer wat
bijgesteld worden.

6. Op de hoogte blijven
U hebt vast gemerkt dat wij een aantal keren uitvoerig aandacht aan onze plannen
hebben besteed d.m.v. interviews in de regionale bladen. Dat blijven we zeker doen
omdat we er vanuit gaan dat het wonen in een hof een maatschappelijk onderwerp is. De
landelijke politiek geeft dat regelmatig aan; voor onze bevolking is het hard nodig om
andere woonvormen op te zetten en de doorstroming van bewoners te bevorderen.
7. Tip
Voor belangstellenden is het handig om regelmatig de site www.knarrenhof.nl te bekijken
en u via deze site bij de landelijke stichting aan te melden als u belangstellend bent.
U kunt natuurlijk ook contact leggen als er prangende vragen zijn.
Met vriendelijke groet,
De initiatiefgroep "Hof van Paterswolde"

