
OPEN BRIEF

Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Tynaarlo ter attentie van de Griffie.     

Aan de leden van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tynaarlo

Kornoeljeplein 1, 

9481 AW Vries

In afschrift aan diverse redacties van regionale media.

Paterswolde, 4 maart 2020

Dames en heren,

Middels deze brief vragen wij u de bouw van een zogenaamd knarrenhof nadrukkelijk te betrekken bij 
uw actualisatie van het accommodatiebeleid in de kernen Eelde en Paterswolde. Hieronder zullen wij 
dit verzoek toelichten. In de bijlage treft u nadere informatie over een dergelijke woonvorm voor 
ouderen in het algemeen, alsmede in het bijzonder onze gedachten over invulling daarvan in (een van) 
beide kernen.

De laatste tijd heeft een drietal artikelen in Dorpsklanken geleid tot een bijeenkomst van – op dit 
moment nog – dertien belangstellenden die zich na een eerste bijeenkomst hebben  verenigd in de         
“ initiatiefgroep Knarrenhof Tynaarlo”.  Daarnaast heeft een groter aantal inwoners ons aangegeven 
dit initiatief te ondersteunen, maar eerst ontwikkelingen te willen afwachten.

Leden van de initiatiefgroep maken zich zorgen over toekomstige huisvestingsmogelijkheden voor de 
steeds groter wordende groep ouderen,  ook in Tynaarlo. Publicaties in  landelijke media over 
zogenaamde knarrenhoven heeft onze belangstelling gewekt. Dat gekoppeld aan de wetenschap dat 
binnenkort een aantal locaties in Eelde en Paterswolde vrij komt, heeft ons ertoe gebracht ons te 
verenigen en  u - onze vertegenwoordigers in raad en college  - te vragen serieus naar deze vorm van 
ouderenhuisvesting te kijken.

Het  college heeft zich bij monde van wethouder Kraaijenbrink nadrukkelijk uitgesproken 
gemeentelijke plannen in nauw overleg met bewoners te willen ontwikkelen. Welnu, dit lijkt ons een 
uitgesproken voorbeeld om een dergelijk overleg vorm en inhoud te geven. Het begin van een nieuwe 
actualisatie van het accommodatiebeleid lijkt ons een ideaal startpunt daartoe. 

Graag zijn wij bereid met u mee te denken en te praten over deze vorm van ouderenhuisvesting. U 
kunt ons bereiken via ondergetekende, via de mail: 

In afwachting van uw reactie, namens de initiatiefgroep,

met vriendelijke groet,

Bijlage: 1

 Ps. Gezien de bredere belangstelling voor het knarrenhof en de recente publicaties hierover in de 
media, hebben wij een kopie van dit schrijven met bijlage aan de lokale en regionale media gezonden.


