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Obdammerhof – de volgende fase.
Op 2 oktober 2018 hebben wij in de Brink een positieve avond georganiseerd over ons nieuw te realiseren
Obdammerhof in de wijk Tuindersweijde. De avond is goed bezocht en velen hebben zich ingeschreven op
Knarrenhof. Hoewel u al enige tijd niet van ons heeft gehoord, hebben wij niet stil gezeten. We hebben met de
gemeente Koggenland en projectontwikkelaar Vos een gesprek gevoerd over de visie die wij hebben
ontwikkeld. Daarnaast is er vanuit Knarrenhof een enquête uitgegaan naar alle mensen die zich hebben
ingeschreven. In deze enquête zijn er vragen gesteld over de woonwensen, de grootte van een huis of
appartement, de financiële mogelijkheden etc.. De uitkomsten van deze enquête zullen een rol spelen in het
eerste schetsontwerp van Obdammerhof.
Heeft u zich wel ingeschreven bij Knarrenhof, maar gèèn enquête ontvangen via de mail, geef dit dan snel door
aan info@knarrenhof.nl . Zet in de adresregel: Obdammerhof Koggenland. Dan kan dit snel opgelost worden.
Wat zijn onze plannen?
1. Begin maart gaan we samen met vertegenwoordigers van de gemeente op excursie naar het eerste
Knarrenhof, in Zwolle. We hopen daar via een concreet voorbeeld geïnspireerd te worden en meer kennis
van zaken te krijgen.
2. In maart hebben we ook een ontmoeting met vertegenwoordigers van het stedenbouwkundig bureau, dat
het plan Tuindersweijde gaat tekenen. Wij hebben onze woonwensen op papier gezet en zullen dat aan
hen toelichten.
3. We houden tussendoor steeds contact met Knarrenhof en met Sophieke Klaver, onze procesregelaar.
Ontwikkelen kost tijd.
Gemeente, projectontwikkelaar en het stedenbouwkundig bureau bespreken eerst het plan van eisen waaraan
de nieuwe wijk moet gaan voldoen. Daarna komt er een eerste ontwerp van de wijk. Pas als dit ontwerp is
aangenomen, gaat Knarrenhof een eerste schetsontwerp voor ons Obdammerhof maken. Zo rond de zomer
worden alle inschrijvers door Knarrenhof uitgenodigd voor een bijeenkomst, waarin deze schets wordt
besproken.
Tenslotte,
Het duurt nog even. Toch hebben wij er alle vertrouwen in dat Obdammerhof in Obdam gerealiseerd gaat
worden. Dan wordt onze droom werkelijkheid: actief, toekomstbestendig en betekenisvol wonen met
anderen. Via de website van Knarrenhof kunt u ook regelmatig een update lezen:
https://knarrenhof.nl/koggenland/
Wilt u zich ook inschrijven? Dat kan via https://knarrenhof.nl/ . Inschrijven kost € 15,00 en gaat op volgorde
van binnenkomst. Ook mensen die in aanmerking willen komen voor een (sociale) huurwoning binnen
Obdammerhof moeten zich inschrijven via Knarrenhof. De Woonschakel steunt ons initiatief.
Vriendelijke groeten van de Initiatiefgroep Obdammerhof,
Marian Obdam, Elly Bankras, Monique Obdam en Marie-Louise Ruijter.

