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Nieuwsbrief 7 juni 2021

Dit nummer
Voor u ligt de zevende nieuwsbrief van de initiatiefgroep Zuidplashof. In deze nieuwsbrief 
bespreken we de voortgang, het contact met de gemeente en de mogelijk- en 
onmogelijkheden.

De voortgang
We zijn nu ruim 3 jaar bezig met de realisatie van een Knarrenhof. Helaas zijn we ondanks
alle inspanningen nog niet veel verder. Wel is er nu een ambtenaar van Ruimtelijke 
Ordening, Pelle Keizer, als contactpersoon tussen de initiatiefgroep en de gemeente door 
wethouder Jan Hordijk aangewezen. Hij is op dit moment bezig met het in kaart brengen 
van een dertiental locaties die wij hebben aangedragen als mogelijke plek voor een 
Knarrenhof. Hij heeft aangegeven dat hij in juni met een terugkoppeling zal komen.

Inmiddels zijn er ruim 90 belangstellenden voor een Knarrenhof in de gemeente Zuidplas 
bij de landelijke vereniging ingeschreven. Op onze eigen lijst staat ook nog een aantal 
namen van mensen die zich hebben aangemeld bij ons, maar die zich niet hebben 
aangemeld bij de landelijke lijst. Dat betreft een 40-tal namen. Voor die mensen geldt: 
schrijf je in, anders kun je nooit in aanmerking komen voor een woning in een Knarrenhof.

Zoommeeting
Wij hebben deelgenomen aan een serie zoomsessies met de landelijke organisatie 
Knarrenhof. Het waren bijeenkomsten van initiatiefgroepen van Knarrenhoven in 
oprichting. De eerste was voor groepen die net gestart waren en die nog op zoek waren 
naar een geschikte locatie. De tweede was bedoeld voor groepen die al een locatie 
hadden en de derde was bedoeld voor de inrichting, de organisatie en de verdere 
ontwikkeling van het hof. De tientallen deelnemers aan de meeting kwamen uit geheel 
Nederland. Men kon ideeën uitwisselen, vragen stellen en onderling contact leggen. Het 
waren inspirerende en motiverende bijeenkomsten. 

In bijna alle gemeentes in Nederland zijn initiatiefgroepen actief. Het blijft wel een zaak 
van lange adem. Ook is het heel belangrijk hoe een gemeente erin staat. De steun van de 
gemeente en het enthousiasme van de betrokken wethouders en ambtenaren zijn 
onontbeerlijk. Zij kunnen zorgen voor een versnelling van het proces.
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Locaties
Het is niet nodig om ons geheel afhankelijk van de gemeente op te stellen. Als  
projectontwikkelaar zonder winstoogmerk kunnen we zelf op zoek gaan naar een locatie. 
Daarom zullen we contact opnemen met verschillende makelaars en via hen op zoek gaan
naar een locatie. 
Ook de ontwikkelingen rond het “Vijfde Dorp” houden we nauwgezet in de gaten. 
Blijf uw ogen en oren open houden en tip ons over mogelijkheden.

Tot slot
We realiseren ons dat er nog niet echt een doorbraak is. Maar we houden vol! 
 
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, houden we u hiervan natuurlijk via tussentijdse 
berichten op de hoogte.

Blijf gezond en blijf voorzichtig!!!
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