
Motie: vreemd aan de orde van de dag,
Ondersteuning Havelte door regievoering 

De Raad van de gemeente Westerveld, in vergadering bijeen op 06 oktober 2020,

Overwegende dat:

Er binnen de dorpskern Havelte de volgende ontwikkelingen te constateren zijn:

a. Ontwikkelingen en initiatieven rond ouderenhuisvesting door het bestuur van: “Hof 
van Havelte” voor de oprichting van een “Knarrenhof”

b. Initiatieven rond sportpark “De Meerkamp” zoals toegelicht door de 
vertegenwoordigers van de sportverenigingen in Havelte tijdens de Politieke avond 
Westerveld van 26 mei 2020

c. Mogelijke ontwikkelingen rond het uitvoeringsprogramma: “Het Hart van Havelte”

Constaterende dat: 

a. Er behoefte bestaat aan levensloopbestendig wonen en hiervoor in Havelte te weinig 
woningen beschikbaar zijn

b. Er een initiatief is om te komen tot de bouw van een zogenoemde “Knarrenhof” 
bedoeld voor zelfstandig wonende senioren die bereid zijn elkaar te helpen als dat 
nodig is en kunnen wonen in hun vertrouwde woonomgeving

c. Door sportverenigingen gevraagd is te helpen bij onderzoek naar mogelijkheden tot 
centralisatie van sportactiviteiten 

d. Er sprake is van functie overschrijdende belangen te weten: sport, WMO, 
woningbouw en gebiedsontwikkeling

e. De gemeente Westerveld vanwege het eigendom van de grond van de ijsbaan een 
strategische grondpositie heeft binnen de dorpskern Havelte waardoor het mogelijk is 
verschillende trajecten en initiatieven met elkaar te verbinden

f. In het programma grensverleggend besturen onder andere wordt genoemd het 
belang van:
1. Het vergroten van het eigen organiserend vermogen
2. Samenwerking tussen slimme combinaties van initiatieven
3. Het aantrekken van financieringsbronnen

Spreekt uit dat de Gemeente Westerveld:

 Gelet op voorgaande initiatieven, het maatschappelijk belang en het onderschrijven 
hiervan in het eerdergenoemde programma, overgaat tot het aanstellen van een 
actieve ambtelijke projectbegeleider om de verschillende initiatieven te verbinden en 
hiervoor de financiële ruimte creëert in de begroting 2021.

En gaat over tot de orde van de dag.
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