Nieuwsbrief 7 – juli 2022
De laatste keer dat u iets van ons hoorde was januari jl. in verband met het overlijden van onze
trekkersgroep voorzitter Greetje Bredenhoff - Van Uffelen. Dit heeft op ons als groep een enorme
impact gehad.
Deze gebeurtenis en de verhuizing van de initiatiefneemster van de ‘Hof van Havelte’ (start eind 2019)
was voor ons reden om na te denken over de toekomst van de Hof van Havelte.
Ondanks de ingrijpende gebeurtenissen is het geloof in deze nieuwe woonvorm de z.g.
Knarrenhofwoning, met name door (uw) vele positieve reacties en aanmeldingen vanuit Havelte en
andere kernen binnen Westerveld, de afgelopen maanden alleen maar sterker geworden. De
trekkersgroep is onlangs met 1 persoon uitgebreid naar 4 personen. Samen met de extra
ondersteuning vanuit de Stichting Knarrenhof heeft de trekkersgroep besloten om het komende jaar
dit burgerinitiatief bij de gemeente Westerveld met stip op de politieke agenda te krijgen.
We hebben zeker niet stil gezeten maar wat in de voortgang van ons traject niet mee werkte waren de
gemeenteraadsverkiezingen medio maart. Veel lag stil of werd vooruitgeschoven tot na installatie van
de nieuwe raad, het coalitieprogramma voor de komende 4 jaar overeengekomen was en het nieuwe
college geïnstalleerd. Op 8 juni was de installatie van de drie wethouders en na de raadsvergadering
op 5 juli startte vervolgens het zomerreces.
Mooi is dat alle politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s ‘Wonen’ hoog op hun wensenlijst
hadden staan. Ook in het coalitieprogramma komt dit naar voren, 1000 nieuwe woningen voor 2030
bouwen oftewel ‘De schop moet de grond in’. Soepeler regels voor bouwen en verbouwen. Onze
wensen zijn bekend en nu samen concrete plannen smeden!
Wij kijken er naar uit om binnenkort met raadscommissie(s), wethouders en/of de gehele raad overleg
te hebben. De Woonvisie staat in september op de agenda en wij gaan daar zeker inspreken en vragen
of de woorden in de resp. verkiezingsprogramma’s omgezet kunnen worden in daden.
De afgelopen jaren zijn er door ons vele initiatieven besproken en onder de aandacht gebracht bij de
gemeente Westerveld. Helaas heeft dat niet direct geleid tot concrete toezeggingen, wel hebben wij
het gevoel dat wij ons Knarrenhof-initiatief voldoende onder de aandacht van de politiek hebben
weten te brengen. Ook vanuit omliggende kernen bereiken ons de berichten dat deze woonvorm een
goede en noodzakelijke aanvulling is op de bestaande en traditionele woonvormen binnen onze
gemeente. Deze signalen zijn voor ons belangrijk om de komende periode dit op de nieuwe
woonagenda voor Westerveld te krijgen.
Recent hebben wij het College en de gemeenteraad een brief gestuurd met achtergrondinformatie
over de doelstellingen en de realisatie van een Knarrenhof. Met deze informatie hopen wij de politiek
in Westerveld een goed beeld te geven wie en wat een Knarrenhof voor een betekenis heeft en een
bijdrage kan leveren aan een leefbare gemeenschap.
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij u hierover zeker informeren!
De trekkersgroep wenst u allen fijne en gezonde zomermaanden toe!
Met hartelijke groet,
Berthy van der Ham-Tuijtel, Liesbeth van der Marel, Marijke König, Ben Diender

