Betreft: update april 2022.
Beste leden van Knarrenhof/Koggenland en leden van vk Koggenland,
De maanden vliegen voorbij. Het lijkt net of Knarrenhof en vk Koggenland stilzitten en dat is deels
waar. Onze acties verlopen langzamer dan we gehoopt hadden.
De belangrijkste oorzaak hiervan is het vertraagde proces rondom het bestemmingsplan
Tuindersweijde. Hier gaan wij niet over en daar hebben wij het dus mee te doen.
Wat is er wel gebeurd?
Ø Sinds kort is er een subsidie beschikbaar voor de bouw van gezamenlijke
ontmoetingsruimten bij ouderencomplexen. Knarrenhof / Obdammerhof heeft zich daarom
ingeschreven voor deze subsidie.
Ø Het managementteam van Knarrenhof is akkoord met de opzet van het Obdammerhof en
heeft groen licht gegeven om door te gaan met de ontwikkeling van ons hof.
Planning.
Ø Het bestemmingsplan heeft enkele maanden vertraging opgelopen. Dit heeft te maken met
de ligging van de – tijdelijke - ontsluitingsweg van Tuindersweijde naar De Braken. De
provincie gaat over de samenhang van infrastructuur en inrichting van de openbare ruimte;
het is belangrijk dat hierin afgewogen besluiten worden genomen en dat kost tijd.
Ø Voor het bouwrijp maken van de grond wordt nu februari ’23 aangehouden.
Ø De verwachting is daarom dat er na de bouwvak van ’23 kan worden gestart met de bouw
van ons Obdammerhof.
Wat staat nog in de planning betreffende de aspirant-bewoners?
1. We hopen in juni op een feestelijke manier op de toekomstige plek van het Obdammerhof bij
elkaar te komen. Op die locatie zal een vertegenwoordiger van Knarrenhof de officiële
koopovereenkomst van de grond tekenen. Een mijlpaal! U hoort zo spoedig mogelijk wat de
datum zal worden. Als aspirant-bewoner wilt u daar vast bij zijn.
2. Als de grond overeenkomst tussen Knarrenhof en de gemeente gesloten is, en er zicht is op
de bouwprijzen dan zal Knarrenhof een informatieavond organiseren met betrekking tot de
inhoud van de reserveringsovereenkomst. Dit is een belangrijke overeenkomst, omdat het
tekenen van deze overeenkomst vooruitloopt op het tekenen van het koopcontract van een
woning in het Obdammerhof. De kleine regeltjes wil iedereen natuurlijk goed begrijpen.
Vandaar deze bijeenkomst.
3. Na de zomer verwachten Lars Hopman en andere vertegenwoordigers van Knarrenhof
gesprekken te gaan voeren met toekomstige bewoners. Dit gaat op volgorde van de
wachtlijst. Indien een toekomstige bewoner een woning voorlopig reserveert, dan staat hier
een bijdrage van €1000,- tegenover. Dit zorgt voor commitment en het haalt de
vrijblijvendheid van het inschrijven af.

Hieronder ziet u het verkavelingsplan van 28 woningen, zoals het met u in oktober ’21 is gedeeld.

Tenslotte,
We begrijpen dat u ongeduldig wordt. Wanneer gaat nu eindelijk de volgende stap plaatsvinden?
Maar het is ook begrijpelijk dat Knarrenhof ervoor kiest om eerst de overdracht van de grond (de
koop) af te wachten en dan de volgende stap te zetten: het tekenen van de
reserveringsovereenkomsten. Ook voor de bouw zijn het onzekere tijden.
Zowel Knarrenhof als het Doe-team van Koggenland houdt vertrouwen in ons project. Het duurt wat
langer, maar ons Obdammerhof komt er zeker!
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van vk Koggenland en Knarrenhof,
Lars Hopman, procesregelaar Knarrenhof;
Max van Baar, bouwbegeleider;
Marie-Louise Ruijter, voorzitter vk.Koggenland.

