Hof van Paterswolde

Het leeft in Nederland en ook in onze Gemeente; de wens van veel senioren om in een
Knarrenhof te wonen is groot. In Eelde-Paterswolde maken wij ons als kartrekkers sterk
om op de locatie van de oude Bladergroenschool, deze woonvorm te bouwen.
We zijn begonnen in het vroege voorjaar van 2020. Via de politieke weg en met een
duidelijke motie in december, werd het College gevraagd om stappen te zetten.
In de brief van maart jl. die wij van de Gemeente ontvingen, lazen we de zin: “Wij
hebben een positieve grondhouding voor ouderenhuisvesting op de locatie
Bladergroenschool en gaan - mede op indringend verzoek van uw Raad - hierover de
verkoop- en realisatiegesprekken aan met de Stichting Knarrenhof”.
Het ontwikkelen van deze woonvorm voor “jonge-ouderen” en “oudere-jongeren” staat
erg stevig in de belangstelling. In de maand april groeide de Stichting Knarrenhof naar
ruim 24.800 deelnemers in 330 gemeenten. Tynaarlo staat met 403 personen voor de
locatie Bladergroen en het PBH-terrein in Zuidlaren landelijk op de 12e plek.
Wij zijn als initiatiefnemers - samen met de Stichting - inmiddels het
planvormingstraject ingegaan met de ambtenaren van de Gemeente. Er zal veel gebeuren
voordat de eerste schop de grond ingaat. Architecten maken tekeningen en afspraken
over de grondaankoop moeten worden gemaakt. Er zal een nieuw bestemmingsplan
opgesteld moeten worden voor onze plannen. In het kader daarvan zullen we met de
omwonenden van de locatie in gesprek gaan. En boven alles zal het contact opgestart
worden met de mensen die heel graag in het Hof van Paterswolde willen wonen.
We verwachten dat in de zomer van 2023 het hele voorbereidingstraject klaar kan zijn.
De woningen kunnen dan verkocht zijn en de toewijzing van de huurwoningen kan hebben
plaatsgevonden. Het is duidelijk dat de corona-pandemie remmend werkt op de
ontwikkeling. Er zou anders al lang een informatieavond georganiseerd zijn, waar de
belangstellenden elkaar hadden ontmoet.
Als kartrekkers van het project zijn wij tevreden. We ontvangen de onontbeerlijke
steun van de landelijke Stichting, we merken de positieve houding bij de Gemeente en
we weten dat ons project gedragen wordt door veel belangstellenden.
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