Update Hoorn september 2020
Bijna 1 jaar geleden is er een informatieavond geweest over het project Hoorn. Toegelicht is hoe de
stand van zaken is voor het Hof in Hoorn en er is uitleg is gegeven over de opgerichte Vereniging
Knarrenhof Hoorn. Begin dit jaar heeft u een uitnodiging ontvangen om lid te worden van de
vereniging. Velen van u hebben deze stap genomen.
Dit is belangrijk, want pas als u lid bent van de Vereniging Knarrenhof Hoorn en ingeschreven staat
bij Stichting Knarrenhof, komt u in aanmerking voor de volgende fase van het ontwerpproces. Op
volgorde van inschrijving gaan wij in gesprek met de groep en de belangstellenden voor wonen in het
hof. Op onze website onder het blokje Hoe? en Wat? kunt u meer over onze werkwijze lezen.
Aanmelden als lid van de Vereniging Knarrenhof Hoorn gaat als volgt:
Maak € 15,- (per huishouden) over op IBAN-bankrekeningnummer: NL21 SNSB 0787 7503 60
t.n.v. Vereniging Knarrenhof Hoorn onder vermelding van uw voor- en achternaam/namen.
Stuur een mail met uw voor- en achternaam/namen naar e-mail adres
Hofinhoorn.secretaris@gmail.com
De Vereniging Knarrenhof Hoorn krijgt van de gemeente de kans om in Zwaag een woonhof volgens
het concept Knarrenhof te realiseren. Een eerste rekenmodel is gemaakt en het is mogelijk een hof
van 20-24 wooneenheden te realiseren. In september is overleg geweest met de gemeente en de
woningcorporatie Het Grootslag over de randvoorwaarden voor de locatie en een betere
stedenbouwkundige inpassing. Komende periode wordt onderzocht welke stedenbouwkundig
inpassing past binnen de deze randvoorwaarden. Deze schets zal de basis zijn voor definitieve
afspraken met de gemeente en woningcorporatie.
Dit alles betekent weer een stap voorwaarts. Niet snel, maar wel positief. Ook de gemeente moet
mankracht vrijmaken om dit proces te begeleiden. Het Grootslag en het Knarrenhof-team werken
samen om het plan verder vorm te geven.
Locatie Dovenetel 78 Zwaag
Locatie: Dovenetel 78 Zwaag
De oude Spinackerschool (zie rode
cirkel) ligt midden in de wijk Noord
Risdam. De locatie naast het park ligt op
150 m van bushalte en winkelcentrum
met eerstelijns gezondheidszorg
(blauwe pijl). Station/centrum Hoorn
ligt op ca. 2,5 km. De wijk heeft vlakbij
een goede aansluiting met de A7.
Volgens Knarrenhofleden die in Risdam
wonen is het een fijne wijk gebouwd in
de jaren ’80 en ’90 met goede
voorzieningen in de buurt.
Een mooie locatie (ga een keer kijken)
om een eigen woonhof te realiseren
waar omzien naar elkaar gewoon is.

