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Rondvraag Politieke avond Westerveld 30 maart 2021. 

Aanleiding.  
Tijdens de Politieke Avond Westerveld van 6 oktober 2020 hebben de fracties van CDA, PvdA 

en Progressief Westerveld, een motie ingediend waarin het onder andere ging over de behoefte 

aan huisvesting voor ouderen in de vorm van een “Knarrenhof”. De motie is aangehouden in 

afwachting van lopende gesprekken en ontwikkelingen. Het belang van huisvesting voor 

ouderen, die elkaar ook als mantelzorgers kunnen en willen ondersteunen, wordt ook landelijk 

meer dan voldoende onderschreven. Havelte kent een inwoners-initiatief om tot oprichting te 

komen Er zijn ook meer dan voldoende gegadigden om samen in een dergelijk concept te gaan 

wonen zodat het ook een zeer kansrijk initiatief is. 

Uit informatie is ons gebleken dat er door initiatiefnemers maar liefst vier locaties aan de 

gemeente zijn voorgedragen waar de “Hof van Havelte” (c.q. “Knarrenhof”), zou kunnen worden 

gevestigd en waar zelfs nog extra ruimte zou kunnen zijn om dit te combineren met 

woningbouw voor starters.  

Aankoop van gronden en de bouw van een “Knarrenhof” is realiseerbaar wanneer de gemeente 

bereid is om op een van de aangedragen locaties woningbouw toe te staan. Vooralsnog is er 

een voornamelijk afwijzende reactie ontvangen vanuit de Gemeente Westerveld.   

Een en ander leidt onze fracties tot de volgende vragen: 

1. Is het college het met het ons eens dat de plannen tot het vestigen van een “Knarrenhof” in 

Havelte een positieve ontwikkeling is en de initiatiefnemers daarbij steun van de gemeente 

verdienen om dit te kunnen realiseren? Zo ja, hoe gaat de gemeente dit nu aanpakken ? Zo 

nee, waarom niet?  

2. Is het college net als onze  fracties van mening dat in een  samenleving waarin we gelukkig 

steeds ouder kunnen worden (soms ook wel aangeduid als vergrijzing) in het bijzonder 

aandacht dient te zijn voor de bouw van niet alleen starterswoningen maar juist ook voor 

ouderenhuisvesting op plaatsen waarbij de afstanden tot de centrumvoorzieningen zo kort 

mogelijk zijn. 

3. Kan het college de toezegging doen om op zeer korte termijn te zorgen voor een oplossing 

van genoemd probleem van de initiatiefnemers waarmee een start gemaakt kan worden met 

de plannen tot realisatie?  

4. Wil het college de toezegging doen de gemeenteraad op korte termijn te informeren over de 

ondernomen stappen en de behaalde resultaten? 

 

Namens de fracties van: 

CDA:  Adri van der Weyde 

D66:  Anke Oosterhuis 

PvdA:  Jan Puper 

PW:   Wilfred Beets 

 


