
Actualiteitsvraag 4 

 

 

Onderwerp: Knarrenhof in plan De Tuinen te Ursem 

 

De heer J. Ursem stelt namens de fractie van het CDA de volgende vragen: 

 

 

Inleiding: 

 

Op dezelfde avond als dat de gemeenteraad vergadert, maandag 28 februari 2022, is er voor 

belangstellenden een informatieavond over het plan De Tuinen.  

 

CDA Koggenland is benaderd door inwoners van onze gemeente met de vraag of er een mogelijkheid 

is om binnen de planontwikkeling van De Tuinen deel 2 in Ursem een Knarrenhof op te nemen.  

 

Het idee van een Knarrenhof spreekt CDA Koggenland aan. Een Knarrenhof kan een prettige 

woonomgeving bieden voor mensen die graag samen met andere senioren in een hofje willen wonen 

en naar behoefte gemeenschappelijke activiteiten ondernemen en/of werkzaamheden uitvoeren. De 

sociale cohesie binnen zo’n Knarrenhof kan maken dat de woonomgeving als veilig(er) wordt ervaren. 

 

Daarnaast draagt het realiseren van een Knarrenhof bij aan doorstroming op de woningmarkt. Mensen 

die in een Knarrenhof gaan wonen laten veelal een grotere (eengezins)woning achter waar veel vraag 

naar is in de markt.  

 

Als bijlage bij deze actualiteitsvraag voegen wij de oorspronkelijk voorgestelde principeverkaveling toe 

en een mogelijke uitwerking van een Knarrenhof binnen die verkaveling. De voorgestelde situering 

van het Knarrenhof is direct aan de Leet gelegen. 

 

Vragen: 

 

1. Na de informatieavond die op maandagavond 28 februari 2022 plaats vindt gaat het college 

verder met de planuitwerking deel 2 van De Tuinen. Dit aan de hand van de 

principeverkaveling deel 2 variant B zoals vanavond gepresenteerd aan de geïnteresseerden.   

Is het college bereid daar een aanpassing in door te voeren en na vanavond de optie van een 

Knarrenhof in de verdere uitwerking van het plan mee te nemen of houdt het college vast 

aan de hiervoor genoemde principeverkaveling zonder Knarrenhof?  

 

2. Indien het antwoord op vraag 1 nee is, kan de gemeenteraad dan nog input leveren om te 

bereiken dat de mogelijkheid tot het realiseren van een Knarrenhof in het plan wordt 

opgenomen en zo ja, hoe en wanneer? 

 

 

Bijlagen  

a. Oorspronkelijke principe verkaveling De Tuinen deel 2 variant B 

b. Uitsnede met mogelijke uitwerking van een Knarrenhof  

 


