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SENIORENPLATFORM
Al enige tijd hebt u weinig van ons vernomen, maar dat betekent zeker niet dat
er wordt stil gezeten.
Op verschillende vlakken is er overleg geweest o.a. met een aantal politieke
partijen die bij de komende verkiezingen een belangrijke rol zouden kunnen
spelen en dus daarna in de nieuwe gemeenteraad.
In eigenlijk alle partijprogramma’s van die partijen wordt er aandacht besteed
aan senioren- huisvesting, bij de een wat duidelijker dan bij de ander, maar er
is in ieder geval aandacht voor deze problematiek.
Vanuit het seniorenplatform hebben enkele leden een groep gevormd die
contact heeft gezocht en gehad met de Stichting Knarrenhof, een mogelijke
vorm van senioren- huisvesting.
Deze groep heeft zichzelf gedoopt tot de Trekkersgroep Knarrenhof Beemster.
Bij navraag is gebleken dat ca. 65 gezinnen van de ruim 80 leden die het
Seniorenplatform telt, mogelijk interesse hebben in een dergelijke hofvorm als
senioren- huisvesting.

TREKKERSGROEP KNARRENHOF
De Trekkersgroep heeft in de voorbije periode naast onderling overleg ook
diverse gesprekken gevoerd met een aantal politieke partijen(zie ook boven).
Daarnaast zijn er verschillende bijeenkomsten geweest met een
vertegenwoordiger van de Stichting Knarrenhof en een vertegenwoordiger van
Wooncompagnie.

Deze laatst genoemde is van belang, omdat we te maken hebben met de eis
van de Gemeente dat voor het verkrijgen van een bouwvergunning voor een
complex de eis geldt dat minimaal 30% van de te bouwen woningen uit sociale
huurwoningen moet bestaan.
Bij deze gesprekken waren ook de projectleiders aanwezig van de Gemeente
Beemster.

Inhoud van de gesprekken
In deze gesprekken is gekeken naar de mogelijkheden voor seniorenhuisvesting in het algemeen, maar ook naar een mogelijke realisatie van een
zgn. Knarrenhof.
Uiteraard kwamen daarin verschillende aspecten aan de orde zoals de plek, de
kosten, de verdeling huur/koop en zeker ook de bezwaren die er aan bepaalde
onderdelen kleven. Maar ook werden de leden van de Trekkersgroep
uitgebreid voorgelicht en bijgepraat over de verschillende ontwikkelingen door
de verschillende deskundigen.

Planning
Een dergelijk project vergt een goede en duidelijke voorbereiding en planning
en dat gaat logischerwijs veel tijd kosten.
Wij hadden u graag allerlei concrete plannen, uitvoeringen en data willen
vertellen, maar zover zijn we helaas nu nog niet.
Eigenlijk is op dit moment het wachten op een intentieverklaring van de
Gemeente aangaande de mogelijke plekken voor Seniorenhuisvesting cq een
Knarrenhof. Binnen de gesprekken is de wens en hoop uitgesproken dat dit in
voorjaar 2022 zou kunnen gebeuren.
Het zou natuurlijke een geweldige stap zijn voor iedereen als deze verklaring
inderdaad getekend wordt.

