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Beste mensen van de Vereniging Hofjes Wonen Hollands Kroon,
Hoewel er nog niet veel nieuws te melden valt willen wij als bestuur graag
contact houden met jullie allen. De foto hierboven laat zien dat de bloemen
wel willen maar de hoop stenen die daar ligt is nog niet voor ons bestemd.
Het is een mooi plaatje dat goed weergeeft dat er wel wat moet gebeuren!
Er wordt wel druk gebouwd aan de overkant en de gemeente heeft nog zoveel
meer plannen met de herstructurering van Wieringerwerf.
Onze planning staat voor de 1e fase in elk geval nog steeds op 2023, Het 2e plan
met het dubbelhof en de school er bij zal daarop volgen, zoals het zich nu laat
aanzien.
Als bestuur zijn we nu vooral bezig zicht te krijgen op de procedures zoals die
door de gemeente worden vastgesteld en uitgevoerd. Het ligt in de bedoeling
dat het plan ‘herstructurering Lelypark’, waar ons hof onderdeel van uit maakt,
op 25 november in een raadsvergadering op de agenda staat. Pas als grondprijs
en maatvoering bekend zijn zal de architect aan de gang kunnen gaan met

tekeningen. Ook zal dan pas officieel de intentieovereenkomst met betrokken
organisaties getekend worden.
Dat zal voor ons ook een moment zijn een bijeenkomst te beleggen met alle
verenigingsleden. Met een feestelijk tintje natuurlijk!!!

OPROEP: wij zijn nog dringend op zoek naar nog een persoon extra
voor kascommissie ivm de controle van de kas voor dit jaar. Je kunt
je opgeven door een mail te sturen naar info@knarrenhof.nl o.v.v
kascommissie Hollands Kroon.
Op dinsdag 6 juli j.l. werd door gemeente Hollands Kroon een
inloopbijeenkomst over de herstructurering van Wieringerwerf georganiseerd.
Bestuursleden van onze vereniging en mensen van Knarrenhof waren ook
aanwezig om vragen te beantwoorden. Hier was veel belangstelling voor. Het
ging grotendeels over de algehele herstructurering in Wieringerwerf, dus over
de bouw van zo’n tweehonderd woningen en het verbouwen van de sport- en
schoolcampus.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Hofjes Wonen Hollands Kroon,
Edgar Nooter, voorzitter.
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