Wat zijn die Haarlemse Knarren stil….
U vraagt zich misschien af waarom u, als lid van de Haarlemse
Knarrengroep, helemaal niets hoort over de vorderingen. Welnu,
er is op dit moment geen nieuws te melden.
In de vier jaar dat wij actief zijn, hebben wij van alle betrokken partijen gehoord dat het
initiatief geweldig is en dat zij graag meewerken, maar ja… waar halen ze de grond vandaan?
Natuurlijk geven we niet op, hoe frustrerend ook, temeer daar de groep geïnteresseerden
intussen al meer dan 550 huishoudens bedraagt!
Gelukkig is er veel aandacht voor de Knarren in de pers- en mediawereld en ook vanuit de
landelijke politiek wordt positief gereageerd op het Knarrenhof-concept. Maar naast
financiering is het gebrek aan locaties het grootste probleem voor deze projecten.
Hoe nu verder?
De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats in het voorjaar van 2022.
We gaan wederom met onze lokale politici in gesprek, want voor de verkiezingen worden de
burgers beter gehoord, nu worden immers de verkiezingsprogramma’s geschreven.
Daarbij blijven we actief zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Echter, het blijft een kwestie
van lange adem.

Doe mee!
Wij zijn naarstig op zoek naar uitbreiding van onze groep met mensen die ons verder
kunnen helpen. Mensen met nuttige contacten, met ervaring in deze sector of met nieuwe
ideeën. Ben je een Haarlemmer of kom je uit de omgeving en spreekt dit je aan?
Doe dan met ons mee! Help ons om nieuwe ‘openingen’ te vinden in dit proces.

Ons doel? Nog steeds een 24e hofje in Haarlem!
Aanmelden trekkersgroep
Actief zijn in onze trekkersgroep vraagt naast motivatie en ambitie ook tijd en inzet. Wij
zoeken mensen die ervaring en/of deskundigheid hebben t.a.v. één of meer onderstaande
punten:
• een netwerk binnen de politieke en ambtelijke molen van de gemeente,
• enige kennis van bouwprocessen, een netwerk met locatie bouwpartners, corporatie,
• kennis van het CPO-traject.
Bent u geïnteresseerd en wilt u een actieve bijdrage leveren stuur dan een mail aan
info@knarrenhof.nl o.v.v. trekker Haarlem, waarin u naast uw naam en leeftijd ook
informatie kan geven zoals:
• ik heb tijd, kennis en de ambitie om bij te dragen aan de trekkersgroep Haarlem,
• ik ben flexibel om afspraken in te plannen met elkaar, overdag en ’s avonds,
• mijn achtergrond is …. (werk, netwerk, huidige activiteiten),
• Ik wil meedoen in de trekkersgroep omdat: ………………
Vervolgens wordt u door de landelijke stichting in contact gebracht met onze trekkersgroep.
In 2022 gaan wij actief lobbyen bij de politiek, ontwikkelaars en andere stakeholders.

