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Nieuwsbrief 10     juni 2022 

 
Dit nummer 
Voor u ligt de tiende nieuwsbrief van de initiatiefgroep Zuidplashof. In deze nieuwsbrief brengen we 
u op de hoogte van onze poging om met de nieuwgevormde Raad in contact te komen. Verder 
wijzen we u op een artikel over ons in het AD en vertellen we over ons bezoek aan Gouda. 
 

Nieuwe Raad 
De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Het nieuwe college van burgemeester en 
wethouders is samengesteld. Ook de wethouders die over ouderenbeleid en over huisvesting gaan 
zijn bekend. Wethouder Jan Willem Schuurman heeft ruimtelijke ordening en volkshuisvesting in 
zijn portefeuille en wethouder Daan de Haas ouderen en grondbedrijf.  
 
Binnenkort hoopt de initiatiefgroep afspraken met hen te kunnen maken om onze wensen ten 
aanzien van een te realiseren Knarrenhof onder hun aandacht te brengen. De initiatiefgroep heeft 
op 25 april de Raad via de mail de volgende brief gestuurd.  
 

Geachte leden van de raad, 

 
Wij, initiatiefgroep Zuidplashof, feliciteren u met uw (her)benoeming in de 

gemeenteraad. Een nieuwe raad, nieuwe kansen! Daarom wenden wij ons tot u. 
 
Graag willen wij op een bijeenkomst van de raad ons aan u voorstellen en uitleggen 

wat een Knarrenhof is en welke voordelen dit voor de gemeente heeft. We hebben Nel 
Sangers van de landelijke Knarrenhoforganisatie bereid gevonden om een korte 

presentatie te geven. U heeft dan ook de gelegenheid om vragen te stellen.  
 
Wij verzoeken u om ons een datum en tijd door te geven waarop deze bijeenkomst 

plaats kan vinden. Deze afspraak kan per de e-mail doorgegeven worden via ons 
adres zuidplashof@gmail.com of per telefoon met Bertus Verbeek 06-34970827.  

 
Helaas hebben we tot nu toe geen enkele reactie op deze brief ontvangen. Mogelijk komt dat 
doordat de samenstelling van de Raad nog niet definitief was. We blijven er echter op aandringen 
om een afspraak te maken.  
 
Het is spijtig te moeten constateren dat we de afgelopen 4 jaar weinig steun van de Raad hebben 
ontvangen. Er was wel sprake van welwillendheid, maar dat heeft tot niets geleid. Er is wel een 
locatiestudie gemaakt, maar die hebben we nog niet ontvangen. We hopen niet dat die in een 
stoffige lade verdwijnt. Het initiatief voor alle contacten lag uitsluitend bij ons. We hopen dat deze 
nieuwe raad het belang van een Knarrenhof inziet en het wel ondersteunt met initiatieven. 
 

Interview 
Op 20 april zijn enige leden van de initiatiefgroep geïnterviewd door een verslaggever van het AD. 
In de bijlage vindt u het artikel. (enigszins verknipt) Ook hiervan hopen we dat het door de politiek 
wordt gelezen en dat men er meer en meer van doordrongen raakt dat een knarrenhof een 
noodzakelijke woonvorm is. De aandacht van de politiek in de gemeente Zuidplas is op het 
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ogenblik nogal gefocust op het 5e dorp. In de plannen hiervoor is wel rekening gehouden met een 
dergelijke woonvorm. Voor dit gerealiseerd zal zijn en het voor ouderen geschikt is om te bewonen 
met de nodige voorzieningen, zijn we wellicht 10 jaar verder. Het is duidelijk dat we zo lang niet 
kunnen wachten. 
 

Ontwikkelingen Knarrenhof Gouda 
In Gouda is de Raad veel voortvarender geweest en heeft men de zaken goed aangepakt. Het 
eerste knarrenhof, Het Groene Hof, is daar in januari van dit jaar opgeleverd en is nu volledig 
bewoond. Er is een tweede knarrenhof reeds gepland in de nieuw te bouwen wijk Westergouwe. 
Op 21 mei was er een informatiebijeenkomst voor belangstellenden die zich ingeschreven hebben 
voor dit nieuw te bouwen knarrenhof.  
 
Na de presentatie zijn we de plaats waar het hof moet komen gaan bekijken. De grond is inmiddels 
aangekocht en de eerste ontwerpen zijn gemaakt. Nu ligt er een groot zandlichaam. Dat heeft als 
doel om de grond te laten inklinken. De planning is nu dat men in 2023 gaat bouwen en dat het in 
2024 gereed moet zijn. In het plan is een combinatie van huur- en koopwoningen opgenomen. Er 
komen grondgebonden woningen en appartementen (2-laags, met lift) De wijk is heel groen en in 
de onmiddellijke nabijheid komen veel voorzieningen. 
 
Daarna hebben we een bezoek gebracht aan het al bestaande hof. Daar werden we in de 
gezamenlijke ruimte ontvangen door enkele zeer enthousiaste bewoners. Vier bewoners hadden 
hun appartement voor ons opengesteld. Die hebben we bekeken. Het was bijzonder om te zien 
hoe verschillend de ruimtes waren ingedeeld. Bijzonder creatief. Wel had men in de aanvangsfase 
veel last gehad van de coronabeperkingen. Daardoor was veel direct overleg niet mogelijk. Alles 
moest via de zoom. Nu begint de groep zich te vormen en is er veel onderling overleg en contact.   
 
Een aantal leden van de initiatiefgroep staat ook voor dit knarrenhof ingeschreven en is heel 
enthousiast. Mocht u hier ook belangstelling voor hebben, wendt u dan tot de landelijke vereniging 
om u voor dit project in te schrijven.  
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