
Uitnodiging      Agenda voorbereidende raadsvergadering 

Maandag 1 april 2019 vanaf 20.00 uur, Stadhuis (Dit is geen 1 april grap) 

Agendapunt 3  Knarrenhof (gebruik perceel Kalboerstraat)  

              

 

Maandag 1 april bespreekt de gemeenteraad van Gennep of er aan de Kalboerstraat (tegenover de 
tennisvelden in Gennep) een hondenspeelplaats ingericht gaat worden. 

Een groep ouderen ”Burgerinitiatief Gennep KNARRENHOF i.o. “ heeft echter het college gevraagd om 
de kans te krijgen te onderzoeken of op dit perceel  een woonhofje gerealiseerd  zou kunnen worden. 
Zo’n hofje zou dan dichtbij  het winkelcentrum, de apotheek en Norbertushof liggen 

Een grote meerderheid van de bewoners van Touwslagergroes, Kalboerstraat en Maasweg hebben 
middels een schriftelijke petitie bij de gemeenteraad  aangegeven, dat zij tegen een hondenspeelplaats 
en voor een hofje op deze plek zijn. 

We hebben contacten gelegd met woningbouwvereniging Destion en de landelijke Stichting Knarrenhof. 
Ons doel is om met gelijkgestemden samen te wonen in een eigen hof. De woningen zijn zo ingedeeld 
dat - mocht het ooit nodig zijn - mensen gewoon thuis verzorgd kunnen worden. Woningen in het 
sociale, middeldure huursegment en koop door elkaar. 

 Eigenlijk is het een ouderwets hofje, maar dan eigentijds met comfort en op de toekomst voorbereid qua 
duurzaamheid, lage energielasten maar ook qua zorg. Voor dit initiatief vragen we de volle medewerking 
van de gemeente Gennep. 

Hebt U 1 april even  tijd kom dan naar de prachtig, nieuw ingerichte raadszaal om te luisteren  hoe de 
Raadsfracties van CDA, SP, D66 ,VVD en PvdA hier over denken. 

15 April neemt de gemeenteraad een positieve beslissing, zo hopen wij. De discussie in de Raad zal via 
Gennep.News TV live te volgen zijn.Namens ”Burgerinitiatief Gennep KNARRENHOF i.o. “  

Rien Laracker & Henk Simons Ottersum,  

Harry van de Geer &  Nol van Est Gennep.                                                                                                                                  
Maart 2019 

Voor nadere informatie  kijk op het internet: www.knarrenhof.nl  of email woonhofgennep@outlook.com, 
telefoonnr. 0649102499. 

Tot ziens op 1 en 15 april 2019.        
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