December 2020
Beste mensen,

Even een teken van leven over de activiteiten rond de toekomstige Hof van Havelte.
Regelmatig ontvangen wij de vraag of wij al grond hebben kunnen aankopen of dat er al vorderingen
te melden zijn in de realisatie van de toekomstige Hof van Havelte.
Ondanks de Corona zijn wij wel door blijven gaan met zoeken en oriënteren zolang dat nog
toegestaan was. Wij hebben zelfs 3 x vergaderd op 1,5 meter afstand in een tuin, een huiskamer en
de laatste maal in de Lammerenkooi op het Holtingerveld.
Tijdens de zomermaanden hebben wij per koppel (2 voorlopige bestuursleden) alle zes politieke
partijen van de gemeente Westerveld bezocht en hen uitgelegd wat onze bedoelingen en wensen
zijn. Met allen hadden wij een goed en prettig gesprek en onze eindconclusie is dat alle fracties
positief tegenover ons voorstel staan. Wij hebben afgesproken dat wij hen blijven informeren.
Inmiddels hebben wij hen de namen doorgegeven van wethouders in gemeenten waar al een
Knarrenhof is gerealiseerd c.q. binnenkort wordt gestart met de bouw daarvan. Zo kunnen zij, via een
andere (niet direct met ons betrokken) weg, nog extra informatie en ervaringen inwinnen.
In de tussentijd heeft Peter Prak, de initiatiefnemer van de Stichting Knarrenhof, zijn taken deels
moeten overdragen. Verdeeld over 283 gemeenten zijn er ruim 22.000 deelnemers op zoek naar een
Knarrenhof woning. Ondoenlijk dus voor 1 persoon om vanuit Groningen heel Nederland met raad
en daad bij te staan en gelukkig wordt hij nu door meerdere projectmakers daarin bijgestaan.
Zijn plaats voor het Hof van Havelte-traject is ingenomen door Herman Hoogstraat uit Kalenberg. Hij
heeft ruime ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en advisering. Herman is bekend met
‘onze’ omgeving en nu dus ‘onze’ projectmaker namens de Stichting Knarrenhof. Samen met Ruben
Beens staat Herman ons met raad en daad bij. Zij hebben overleg en voeren onderhandelingen met
o.a. de gemeente Westerveld. Gezien hun ruime ervaring hebben wij daar het volste vertrouwen in.
Via mail, overleg of telefonisch is er regelmatig contact en zo blijven wij uitstekend op de hoogte.
U ziet wij ‘knarren’, ondanks alle beperkingen, keihard door! Er hebben zich inmiddels 93
huishoudens ingeschreven voor de toekomstige Hof van Havelte!
Zijn er belangrijke vorderingen dan melden wij deze op de site: Westerveld - Knarrenhof (ctrl en
klikken voor koppeling).
De Kerst- en Oud- & Nieuwviering zal voor iedereen anders zijn dan in 2019.
Laten we voorzichtig blijven en vertrouwen dat er in 2021 weer meer mogelijk zal zijn.
Wij wensen u allen, mede namens Herman Hoogstraat en Ruben Beens, goede feestdagen en een
gezond en positief 2021!

Met hartelijke en hoffelijke groet,
Het voorlopig bestuur Hof van Havelte i.o.

