Nieuwsbrief Knarrenhof Waterweg 5 november 2020
Beste belangstellende van de Knarrenhof Waterweg,
Dit is de eerste Nieuwsbrief die de stuurgroep Knarrenhof Waterweg verstuurt. De Nieuwsbrief zal
op regelmatige basis verschijnen. Deze Nieuwsbrief is niet alleen bedoeld om informatie over de
voortgang te delen met de belangstellenden maar de stuurgroep Knarrenhof Waterweg wil de
Nieuwsbrief ook gebruiken als middel om elkaar te leren kennen.
In dit nummer vindt u informatie over de voortgang en stellen 3 leden van de Stuurgroep zich voor.
Zij vertellen iets over zichzelf, over het Knarrenhof concept en hun woondromen. Volgende keer
zullen de andere 3 leden zich voorstellen. Daarna zou het leuk zijn als ook andere belangstellenden
zich voorstellen.
Veel plezier met deze nieuwsbrief.
Hartelijke groet,
Annet van der Vat
namens Stuurgroep Knarrenhof Waterweg
knarrenhofwaterweg@gmail.com

Stand van zaken
Nadat de stuurgroep in augustus het visiestuk had afgerond, is contact gelegd met de gemeenten
Vlaardingen en Schiedam. Inmiddels is er in beide gemeenten een gesprek geweest met een
ambtenaar en hebben we voor beide gemeenten een lijst met projecten die in de komende jaren
gebouwd gaan worden. In Maassluis heeft een dergelijk gesprek nog niet plaatsgevonden, maar we
hopen dat ook dit snel plaats kan vinden. Van sommige projecten is al duidelijk dat we daar, als
Knarrenhof, niet bij aan kunnen sluiten, bijvoorbeeld omdat er in een hoog prijssegment gebouwd
gaat worden, omdat alle woningen al verkocht zijn of omdat het te klein is. Voor de projecten die wel
geschikt zouden kunnen zijn zoeken wij momenteel contact met de projectontwikkelaars. Als een
projectontwikkelaar open staat voor samenwerking met ons, wordt de landelijke Stichting
Knarrenhof ingeschakeld en wordt een inschatting gemaakt van de haalbaarheid. Er staat inmiddels
ook een afspraak gepland met Waterweg Wonen, de grootste Vlaardingse woningbouwvereniging.
We willen in de Knarrenhof ook sociale huurwoningen realiseren en dat kan alleen als één van de
woningbouwverenigingen meedoet in het project.
In de afgelopen tijd is er, na een door ons verstuurd persbericht, veel aandacht voor ons project
geweest in de pers. Daar zijn we blij mee! Inmiddels hebben zich al 65 huishoudens aangemeld,
waarvan 30 (echt)paren en 35 alleenstaanden en we verwachten dat dit verder zal stijgen;
belangstelling genoeg dus. Dit aantal kan en mag gerust verder stijgen, want er zijn natuurlijk ook
mensen die onderweg door het ontwerp, de prijs, de locatie of de (lange) wachttijd afvallen.
Bijkomend voordeel van de persaandacht is dat we mede daardoor een partij zijn die serieus
genomen wordt door projectontwikkelaars, gemeenten en woningbouwverenigingen.

Kennismakingsrondje
Dinah Heinsbroek, initiatiefnemer en lid Stuurgroep
Wat kijk ik er naar uit om u te ontmoeten en wat maakt deze bijzondere
tijd het ons lastig!
Misschien wilt u ook wel weten wie uw nieuwe buren zouden kunnen zijn.
Vanuit de stuurgroep hebben we bedacht om, in afwachting van een
echte ontmoeting, in elk geval ons zelf maar eens aan u voor te stellen.
Gerrit en mij kent u misschien nog van het krantenartikel in Groot
Vlaardingen, waarmee deze hele bal in onze regio is gaan rollen. Annet
verzorgt heel veel correspondentie voor onze werkgroep.
In deze en de volgende nieuwsbrief willen we ons en de andere leden van
de stuurgroep graag aan u voorstellen.
Ik ben Dinah Heinsbroek.
Hoewel 66 jaar geleden geboren in Den Haag, voel ik me op en top Vlaardingse. Ik heb mijn
middelbare schooltijd doorgebracht op ’t Groen en raakte zo verslingerd aan het onderwijs dat ik er
maar mijn vak van wilde maken. Uit de vele leuke vakken op school, koos ik gym om mee door te
gaan. Dat betekende reizen naar de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding, een school waar
de Vlaardingers goed vertegenwoordigd waren. Ik heb met dit vak ( en nog een paar andere) mijn
pensioen gehaald en me altijd op een of andere manier verbonden geweten met de scholen in
Vlaardingen. Ik werkte onder meer op de Opstap, een school voor VSO, die later in de fusie bij het
Geuzencollege terecht kwam. Het speciaal onderwijs heeft altijd mijn warme belangstelling gehad.
Naast werk op school had ik mijn gezin. Mijn man was bioloog en als docent verbonden aan
Westland-zuid. Helaas is hij eind 2014 overleden. Wij hebben 4 dochters. Nu 30-ers die inmiddels
hun eigen gezinnen hebben. En dankzij hen, heb ik ook (bijna) 4 kleinkinderen. Een rijk bezit.
Sporten is altijd mijn grootste hobby gebleven .Ik heb altijd veel gedaan bij de atletiekvereniging
Fortuna. Zowel als atleet als verenigingsmens in de breedste zin. Ik heb veel gedaan voor Fortuna ,
maar er vooral veel van terug gekregen. Daarnaast probeer ik ook op andere vlakken in de
Vlaardingse samenleving mijn steentje bij te dragen. Wij wonen in een in veel opzichten boeiende
stad. Ik hoop dan ook , dat ons idee om hier een knarrenhof van de grond te krijgen, werkelijkheid
gaat worden. Vlaardingen verdient zo’n unieke woonvorm en ik wil me er graag mèt u voor in zetten!

Gerrit Brinkman, initiatiefnemer en lid Stuurgroep, secretariaat en contact Stichting Knarrenhof
Bij deze wil ik me graag even voorstellen. Ik ben 67 jaar en sinds een jaar
gepensioneerd. Ik ben geboren en getogen (en nog steeds woonachtig) in
Schiedam-Zuid (De Gorzen). Het grootste deel van mijn leven ben ik
werkzaam geweest in het onderwijs; eerst als leerkracht/directeur op een
Schiedamse basisschool en daarna als leraar Internationale Schakelklas in
Vlaardingen. Ik ben alleenstaand (maar zeker niet eenzaam) en nog steeds
graag actief (ben parttime nog aan het werk). Verre reizen maken vind ik
geweldig en ik houd van fietsen en wandelen. Heel lang heb ik aan
hardlopen gedaan bij atletiekvereniging Fortuna in Vlaardingen.
Nu de link met Knarrenhof. Na een uitzending op de televisie over het
eerste Knarrenhof in Zwolle was mijn interesse gewekt in het
samenwonen van gelijkgestemden rondom een gemeenschappelijke

ruimte, maar wel in een eigen huis’. Hoe geweldig zou het niet zijn als er zo’n knarrenhof onze regio
komt? Ik hoop van harte dat we dit als stuurgroep tot stand te kunnen brengen. Er is in ieder geval
een groeiende groep belangstellenden in Vlaardingen en Schiedam en wie weet komen daar ook nog
personen uit Maassluis bij.
Annet van der Vat, lid Stuurgroep, communicatie
Mijn naam is Annet van der Vat, ik ben 57 jaar en daarmee de benjamin van
de Stuurgroep. Ik werk bij Museum Vlaardingen als medewerker educatie en
vrijwilligerscoördinatie en heb 2 volwassen kinderen die al weer een aantal
jaar op zichzelf wonen. Ik kies voor de Knarrenhof omdat ik graag in een
groep woon. Toen mijn kinderen klein waren, woonde ik in Centraal Wonen
Vlaardingen en als jonge vrouw woonde ik in een woongroep. Het wonen met
gelijkgestemden heb ik altijd als heel fijn ervaren, wel is het belangrijk om van
te voren duidelijk te hebben wat je van elkaar kunt verwachten en om met
respect en wederzijds vertrouwen met elkaar om te gaan. Ook als je het eens
niet met elkaar eens bent. Ik verheug me erop onze Knarrenhof samen verder
vorm te geven!

