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Dit nummer 
Voor u ligt de derde nieuwsbrief van de initiatiefgroep Zuidplashof, voorheen genoemd  
Knarrenhof. Dit is echter de beschermde naam van de landelijke Stichting Knarrenhof, die 
mogen wij niet gebruiken. 
 

Plan van aanpak 
Het plan van aanpak dat wij hebben ontwikkeld, wordt voortdurend bijgesteld. Binnen de 
initiatiefgroep is er een taakverdeling afgesproken. Ons vaste aanspreekpunt is Bertus 
Verbeek. U kunt hem bereiken via ons e-mailadres. 
 
In de opbouwfase waarin we nu zitten, formeren we een tijdelijk bestuur. Dit is ter 
voorbereiding op een officieel bestuur dat gevormd moet worden als we daadwerkelijk een 
locatie hebben en verdere actie kunnen gaan ondernemen. 
 

Communicatie 
Inmiddels heeft de Zuidplashof een eigen website: www.zuidplashof.nl . Hierop kunt u 
informatie over ons initiatief vinden. Andere belangstellenden kunt u ook hiernaar 
verwijzen, evenals naar de website van de landelijke stichting: www.knarrenhof.nl . 
 
Ook het communicatieplan is verder uitgewerkt. Daarin worden de doelgroepen genoemd, 
onze doelstellingen en ook welke communicatiemiddelen er ingezet kunnen worden. 
Natuurlijk staat hierin ook wat onze boodschap is. Het plan van aanpak en het 
communicatieplan zijn dynamische documenten. Zij worden regelmatig besproken en 
bijgesteld. 
 
In het AD heeft weer een artikel over ons gestaan. Hierin werd Bertus Verbeek 
geïnterviewd over de voortgang van de Zuidplashof. 
 

Activiteiten 
De initiatiefgroep Zuidplashof vergadert maandelijks. De gang van zaken, de vorderingen, 
de verschillende activiteiten worden dan besproken en er is dan overleg met onze beide 
adviseurs van wie wij veel steun hebben. 
 
We hebben de raadsvergadering over de woonvisie van de gemeente Zuidplas 
bijgewoond. Een aantal keren worden wij in de woonvisie genoemd en alle politieke 
partijen onderschrijven ons initiatief. De woonvisie kunt u downloaden via de website van 
de gemeente. Daarnaast hebben we ons gepresenteerd aan het college en de 
gemeenteraad tijdens een bijeenkomst op het Comeniuscollege. 
 

http://www.zuidplashof.nl/
http://www.zuidplashof.nl/
http://www.knarrenhof.nl/


In maart en april zijn er verschillende gesprekken gevoerd met beleidsmedewerkers van 
de gemeente Zuidplas. Bij één van die gesprekken was een vertegenwoordiger van de 
landelijke stichting aanwezig. Zij gaf aan de ambtenaren een duidelijke uitleg over de 
organisatie en de doelstellingen. Er is vanuit de gemeente voorgesteld binnen de 
gemeente een projectgroep te vormen met een gemeenteambtenaar als projectleider. 
Deze projectgroep zal o.a. mee helpen om een geschikte locatie te vinden. 
 
Ook de landelijke politiek ondersteunt initiatieven op het gebied van kleinschalige vormen 
van wonen en zorg. Zie hiervoor bijvoorbeeld het bezoek dat de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge heeft gebracht aan het Knarrenhof in 
Zwolle op https://zwolle.nieuws.nl/nieuws/20804/hugo-de-jonge-op-bezoek-in-het-
knarrenhof  
 
Op 9 mei was de jaarvergadering van de SAZ, (Senioren Actief Zuidplas, de 
belangenvereniging voor senioren). Ook hier hebben wij ons als Zuidplashof 
gepresenteerd.  De KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) heeft ook belangstelling 
getoond voor onze presentatie. 
 

Enquête  
Degenen die zich bij ons hadden aangemeld, konden in december/januari een enquête 
invullen, waardoor wij een globaal inzicht wilden krijgen in uw woonbehoefte. Van de 
geënquêteerden heeft 55% gereageerd. Uit de reacties blijkt,  dat het merendeel van de 
belangstellenden in Nieuwerkerk woont en daar ook het liefst wil blijven wonen. De tweede 
voorkeur gaat uit naar Zevenhuizen. Men heeft het liefst een benedenwoning of een 
woning in de gestapelde bouw. De meeste belangstellenden willen een koopwoning en 
een klein deel sociale huur of vrije sector huur. 
 
Degenen die zich bij de landelijke stichting hebben geregistreerd, kunnen een plaats 
krijgen in de Zuidplashof op volgorde van aanmelding. Op de jaarlijkse nieuwsbrief na, 
onderhoudt de stichting geen contact met ingeschrevenen, ook niet met ons, leden van de 
initiatiefgroep. Zij komen normaliter pas in beeld als de locatie aangekocht moet worden.  
In het kader van de privacywet weten wij ook niet wie zich bij de stichting heeft aangemeld. 
Op dit moment zijn er enkele mensen van wie wij dit niet weten. Wij vragen u om dit aan 
ons door te geven. 
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