
Adviesraad Sociaal Domein Westerveld

ADVIES

Aan het college van Burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerveld.

Diever, 08-04-2022

Betreft: Hof van Havelte/ Knarrenhof

Geacht college,

Waar een wil is, is een weg!

En als die weg leidt naar levensloopbestendig wonen voor onze inwoners, het verminderen van

eenzaamheid onder ouderen, het  kunnen leveren van een positieve bijdrage aan het woningentekort

en aan het terugdringen van de WMO-kosten dan mag je verwachten dat onze gemeente graag deze

weg inslaat. De  Adviesraad Sociaal Domein Westerveld vraagt uw aandacht voor deze kwestie.

Alternatieve woonvormen in zijn algemeenheid, die proberen een antwoord te vinden op de

vergrijzende samenleving en het zo lang mogelijk, veilig zelfstandig wonen vormt één van de

aandachtspunten van ADSW.

De initiatiefnemers voor het Hof van Havelte hebben reeds meerdere malen gesproken met

ambtenaren en het college over het vinden van een geschikte locatie in Havelte. Totaal zijn er zo´n 15

locaties gedeeld met elkaar  en die zijn bijna  allemaal afgevallen om verschillende redenen. Iedere

keer werd Ruimtelijke Ordening als argument aangevoerd.

Op dit moment resteren de volgende locaties:

1.         de heer Stapel                          Ligt ten oosten van de Boskampsbrugweg buiten de bebouwde

kom en sluit hier niet op aan. Ruimtelijk vinden we dit geen goede locatie ( gemeente  RO standpunt)

2.         de heer Kroonenburg,             Perceel ten noordwesten van de molen; nogmaals met de

wethouder besproken, dit gebied willen we nu niet bebouwen( gemeente RO standpunt )

3.         de ijsbaan                               Of deze locatie vrij komt hangt af van besluitvorming over

verplaatsen sportverenigingen. Onbekend is wanneer de raad hierover een besluit neemt ( gemeente)
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4.         Meerkamp West                      Hier ligt een bouwtitel(uitwerking). De eigenaar moet met een

goed plan komen voor ontwikkeling woonwijk. Hier ligt mogelijk een kans voor een Knarrenhof.

5.         Leffers                                    We zijn in gesprek met de eigenaar. Er ligt nog geen plan bij de

gemeente. Mogelijk kansen voor de Knarrenhof om aan te haken.

Zoals al blijkt, is er voor bijna voor elke locatie wel een argument om het niet door te laten gaan.

We vragen ons af wat de politieke overwegingen zouden kunnen zijn en waarom de gemeenteraad

niet stelliger is en wel doorpakt. Het kan immers anders. Dit blijkt uit de praktijk in vele gemeenten,

waar de wil en de weg er wel zijn.

Door een constructieve opstelling van de gemeente en met een integrale benadering ( ipv alleen RO)

moet het toch mogelijk zijn een geschikte locatie te vinden voor het Hof van Havelte.  Een niet

onbelangrijk voordeel  van een oplossing is dat dit de doorstroming op de woningmarkt in Havelte

stimuleert, zeker als bekend is dat alleen inwoners  van Havelte in aanmerking komen voor het wonen

in Hof van Havelte.

Met name voor Meerkamp West  lijkt de optie met de meeste kans van slagen. Echter met een

projectontwikkelaar is het uiterst onzeker of er een reële grondprijs wordt gevraagd. Wellicht is het

daarom goed om de andere opties ook te blijven onderzoeken.

Op grond van bovenstaande overwegingen adviseert de ASDW het college om wel de echte wil te

tonen en om vaart te maken met de realisering van Hof van Havelte. Want, zoals een betrokkene

onlangs tegen ons zei: “We hebben alles, behalve tijd!”

We zijn en blijven zeer betrokken bij dit onderwerp en vragen  de gemeente  om  prioriteit te geven

aan dit proces en om op een constructieve manier een locatie te vinden.

Namens de ASDW,

Pals Prop

Voorzitter.
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