Jaarverslag 2019-2020 Hof van Drechtje
Inleiding
Voordat ik de gebeurtenissen van 2020 uitvoerig zal behandelen eerst even een korte terugblik.
Over de jaren 2018 en 2019 is geen verslag gemaakt en dat kan ik hier bijvoegen.
In september 2018 zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen; Dilly Koetsier , Trees Seijs, Piet
Ooteman en Wim de Boone vormden toen een stuurgroep. Al snel hebben we de stuurgroep
uitgebreid met de komst van Greet Hekelaar, Cees Degeling en in 2019 Afra Neuvel.
Ons doel is de bouw van een woonvoorziening voor ouderen naar voorbeeld van Het Knarrenhof in
Zwolle. We willen ervoor zorgen, dat die locatie dicht bij het station en dicht bij het winkel centrum
ligt.
We hebben daarom contact gezocht met de gemeente ,de woonstichting Het Grootslag en een
bijeenkomst bezocht in Obdam, waar men ook bezig is met de bouw van een Knarrenhof. Ook
hebben we contact gezocht met de landelijke tak van Het Knarrenhof, omdat zij de kennis bezitten
om zoiets op te zetten. We hebben contact gezocht met plaatselijke en lokale bladen.
Het grootste wapenfeit van 2019 was de bijeenkomst in het gemeentehuis om de belangstelling te
peilen in Hoogkarspel en omgeving. De gemeente had alles in gereedheid gebracht voor 60
personen, die men verwachtte. Het waren er rond de 300! De Raadszaal puilde uit en een groot
gedeelte van de aanwezigen stond in de hal. De behoefte voor een Knarrenhof was hiermee
duidelijk aangetoond.
Daarna hebben we gezocht naar een locatie in Hoogkarspel en dat was niet makkelijk; nadat een
aantal mogelijkheden afvielen (te ver van het centrum/station, al in het bezit van project
ontwikkelaars, een andere bestemming) wees de gemeente ons op het terrein aan de Anjerstraat.
Zoals uit het vervolg blijkt gaan we daarmee aan de slag.
Daarna was het zaak om als rechtspersoon te kunnen optreden. We hebben een vereniging opricht,
Het Knarrenhof, Hof van Drechtje. Dat betekende:
– subsidie aanvragen.
– inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
– het openen van een bankrekening.
– we moesten een bestuur kiezen en dat is als volgt samengesteld: voorzitter = Greet Hekelaar,
penningmeester = Cees Degeling en secretaris = Wim de Boone. De anderen zijn leden van het
bestuur.
Tot zover 2018 en 2019
In 2020 hebben we ons ook met de volgende taken bezig gehouden:
Voortgang project monitoren; er is vaak overleg nodig om iedereen op de hoogte te houden wat
er gaande is. Vanaf maart moest dat noodgedwongen met zoom video vergaderingen.
Subsidieaanvraag Noord-Holland monitoren. In 2019 aangevraagd en in 2020 toegekend.
Financiële zaken (zie financieel jaarverslag).
Communicatie (toekomstige) leden. Zodra er meer zicht is op wat het definitieve
bestemmingsplan wordt nemen we met hen contact op.
Overleg Knarrenhof-groep
Overleg derden (gemeente, omwonenden en organisaties die nabij de locatie wonen)

Korte toelichting project.
De gemeente heeft het trapveldje aan de Anjerstraat te Hoogkarspel aangewezen als potentiële
locatie voor het Hof van Drechtje. Dat is in een raadsbesluit vastgelegd, maar de
stedenbouwkundige randvoorwaarden voor deze locatie moeten nog worden uitgewerkt. De locatie
ligt naast een woonwijk, de tennisbanen, het zwembad en vlakbij het station. Op het terrein staan
diverse bomen met een verschillende kwaliteit. Onderzocht moet worden wat op deze locatie
haalbaar is. Er moet in ieder geval een nieuw bestemmingsplan komen. Dat is een tijdrovende zaak
en omdat ook corona zorgde voor een behoorlijke vertraging loopt dat proces op dit moment nogal
traag.
Toch konden we in 2020 starten met dit onderzoek.

Leden
De vereniging heeft op dit moment nog geen leden. Besloten is om pas actief leden te werven, als er
meer zekerheid is over het project en onder welke voorwaarden de locatie kan worden aangekocht.

Doorkijk 2021
Het haalbaarheidsonderzoek bestaat uit 5 stappen:
Stap 1 verkenning locatie
Stap 2 proefverkavelingen
Stap 3 haalbaarheidsanalyse/enquête woonwensen
Stap 4 beslisdocument
Stap 5 definitief akkoord partijen (gemeente, aspirant-bewoners en Knarrenhof-groep)
Eind 2020 zijn de contouren voor de planontwikkeling in grote lijnen meer duidelijk geworden.
Stap 2 wordt naar verwachting begin 2021 afgerond en wordt geanalyseerd, of het Hof van Drechtje
haalbaar is. Daarna wordt een bijeenkomst georganiseerd om de plannen aan alle Knarrenhofbelangstellenden voor te leggen, gevolgd door een enquête over de woonwensen. In deze fase
ontvangen alle geïnteresseerden de vraag, of zij lid willen worden van de Vereniging Hof van
Drechtje.
Medio 2021 is het doel de 5 stappen van het haalbaarheidsonderzoek te hebben afgerond en is naar
wij hopen de haalbaarheid aangetoond. De eerste horde is dan genomen.
Het vervolgtraject betreft de ontwerpfase samen met de aspirant-bewoners, maar ook de
voorbereiding voor de bestemmingsplanprocedure, overleg met omwonenden, het vinden van een
aannemer enz. enz. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer gebouwd kan worden. Pas na
afronding van het haalbaarheidsonderzoek is pas bekend hoe het vervolg in de tijd wordt uitgezet.

We hebben eind 2020 de eerste schetsen over de bouw gezien, die helaas werden afgekeurd door de
Gemeente. Een eerdere toezegging van de Gemeente werd teruggetrokken en omdat de schetsen
daarop wel gebaseerd waren moeten er nieuwe schetsen worden gemaakt. Half januari worden die
verwacht.
Samengevat is 2020 geen makkelijk jaar geweest. Voortdurend moesten we onze plannen bijstellen,
of waren op zoek naar een locatie en toen die gevonden was kwam er protest van buurtbewoners.
Zij waren bang, dat: – de vijver en veel groen zou verdwijnen.
– er onrust , die de bouw van zo’n complex met zich mee brengt zou ontstaan.
– er parkeer problemen zouden ontstaan.
Daarover heen kwam nog de corona en alles kwam tot stilstand. We zijn nu bezig het weer op te
starten, zoals uit de tijdsplanning voor 2021 blijkt.
Hoe dat in zijn werk gaat is te volgen op de website, waaregelmatig een schrijven over de
vorderingen verschijnen zal verschijnen.
Namens het bestuur Hof van Drechtje,
Wim de Boone

