Nieuwsbrief juni 2021
Het was een hele poos stil, maar achter de schermen was er toch enige reuring
en hebben we zeker niet stil gezeten.
In gesprekken die wij voerden met Peter de Leeuw (stedenbouwkundige) en
Ger de Weert (wethouder) was de herontwikkeling van de locatie de
Wipakker/Lambertus al ter sprake gekomen als dé perfecte plek voor een
Knarrenhof; op loopafstand van het centrum, allerlei voorzieningen, openbaar
vervoer, etc. Ideaal dus! We mochten het alleen niet in de openbaarheid
brengen.
Het plan is om in 2023 te starten met de herontwikkeling van deze locatie. Met
de sloop van de gedateerde panden komt er grond beschikbaar voor nieuwe
woningen. Een voorwaarde is wel dat voor de gebruikers van de huidige
panden, zoals de scouting, Jeugdland en Jongerenwerk, een ander onderkomen
gevonden moet worden. In BN/de Stem en de Etten-Leurse Bode hebben we
daar onlangs berichten over kunnen lezen.
In de raadsvergadering van 22 juni stond eindelijk ‘bespreken startnotitie
Wipakker’ op de agenda. Deze vergaderingen zijn door alle bewoners van
Etten-Leur digitaal bij te wonen.
In het kader van participatie is het de bedoeling dat alle betrokken partijen en
omwonenden mogen meedenken en praten over de ontwikkelingen van de
locatie Wipakker. Ook Tiny House heeft interesse om daar te bouwen.
Ronnie Buiks (CDA) heeft een krachtig pleidooi gehouden om het Knarrenhof
op deze locatie realiseerbaar te maken. Hij kreeg de wethouder zelfs zover om
toe te zeggen dat hij ons (initiatiefgroep Knarrenhof Etten-leur) zou uitnodigen
voor een gesprek. Frans Mertens (VVD) sprak zich ook positief uit over het idee
van een Knarrenhof op deze locatie. Wij zijn natuurlijk heel erg blij met deze
ondersteuning!
Mocht iemand deze vergadering willen terugkijken dan kan dat via de link
https://etten-leur.notubiz.nl bij vergadering van 22 juni.
Op 28 juni j.l. hebben wij een positief gesprek gehad met Peter Engelvaart
(projectleider bij gemeente Etten-Leur), waarin duidelijk werd dat Knarrenhof
wel degelijk op de kaart staat voor de ontwikkeling van de plannen. Er moeten
echter nog heel wat hindernissen genomen worden voordat het licht op groen
zou kunnen gaan, maar we durven wel voorzichtig te zeggen: er gloort licht aan
de horizon…

De volgende stap zal een gesprek zijn met wethouder Ger de Weert, waarbij
Sophieke Klaver (projectregelaar Knarrenhof) ook aanwezig zal zijn.
In September komt er een bijeenkomst met omwonenden en alle betrokken
partijen om ideeën en wensen te inventariseren. Knarrenhof krijgt ook een
podium om het project uiteen te zetten.
We zijn hoopvol en zullen de ontwikkelingen blijven melden.
Voor nu wensen wij u een goede zomer en een prettige vakantie.
Met optimistische groeten van het K(n)artrekkersteam: Kees, Addy, Hans en
Marlies.

