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In deze nieuwsbrief geven we u een update van de ontwikkelingen voor het tweede
Knarrenhof Zwolle, waar we inmiddels al ruim 300 inschrijvingen voor hebben.
We willen u ook verwijzen naar de nieuwsbrief van het landelijke Knarrenhof van het
voorjaar 2020, daar is veel positief en interessant nieuws in te vinden.
https://knarrenhof.nl/wp-content/uploads/2019/12/Nieuwsbrief-Knarrenhof-december2019.pdf
Het bestuur van de Vereniging Knarrenhof Zwolle heeft als gevolg van de Corona perikelen
haar vergaderingen per zoom voortgezet.

Maandag 18 mei is er een raadsvergadering geweest, de gemeenteraad was enthousiast
over de informatie over de Tippe. De gemeenteraad denkt aan versneld bouwen eventueel
op meerdere plaatsen tegelijk. Wij zijn als Knarrenhof duidelijk is beeld.

Inmiddels zijn we ook op locatie van de Tippe gaan kijken. Daar zijn nog
geen bouwactiviteiten te zien, maar het is wel aardig iets van de
achtergrond van dit gebied te weten.
Op dit moment wordt aan de rand van de Tippe, vlakbij het station
Stadshagen, nieuwbouw gerealiseerd, voor de lagere school van
Stadshagen n.l. de Saffier.
Deze school zit nu in noodgebouwen tegenover het winkelcentrum. Het
is de bedoeling dat wanneer dit terrein vrijkomt, het winkelcentrum
wordt uitgebreid.
De Tippe komt op een voorheen agrarisch gebied, waar biologische
koeien lopen, dat gaat worden omgevormd naar biologisch en duurzaam bouwen.

Momenteel loopt er een natuur/educatief wandelpad, het Haagpad, door dit gebied met

veel leuke informatie over dit stuk stadsnatuur.
Erg leuk om eens te kijken op misschien wel uw toekomstige woongebied.

Er is nu nog niets concreets te melden over de
bouwplannen in de Tippe, maar wees ervan overtuigd dat
Peter Prak en Ruben Beens op de achtergrond hard aan
het werk zijn.
Zij hebben met een claimhouder van De Tippe de samenwerking gezocht en hebben een
aantal schetsen/impressiebeelden gemaakt. Met deze beelden proberen zij de gemeente te
overtuigen van de plannen om ons een veld (deelgebied) in De Tippe aan te wijzen waar we
onze plannen (samen met de leden van de VKZ) verder kunnen uitwerken. Tot nu toe ligt de
bal even bij de claimhouder die deze plannen bij de gemeente moet presenteren en de
gemeente die deze plannen moet beoordelen. Vervolgens zijn wij hopelijk weer aan zet.

Zoals u weet is er een landelijk stikstof probleem PAS, waar ook de nieuwbouw veel last van
heeft. Tot op heden zijn er nog geen signalen dat er voor de Tippe vertraging zal zijn, dit is
uiteraard geen garantie.
Het landelijke Knarrenhof heeft veel ervaring opgedaan met projecten elders en heeft de
plannen zeer flexibel klaarliggen, verder hebben we goede contacten met alle partijen, zodat
we zodra er groen licht komt, zeer accuraat aan de slag kunnen.

Wij als bestuur hopen u op
deze manier geïnformeerd te houden en wensen u allen een gezond en fijne zomer toe.

