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Motie vreemd aan de orde van de dag

De raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d. 15 april 2019

Onderwerp: Knarrenhof

De Raad,
gehoord de beraadslaging,
overwegende
•

dat een groep Gennepse burgers concrete ideeën heeft en een burgerinitiatief heeft
genomen voor het realiseren van een Knarrenhof aan de Kalboerstraat te Gennep. Een
initiatief waarmee senioren op eigen kracht een woonvorm realiseren die perfect
aansluit bij het beleid in Gennep,

•

dat recent in het kader van het hondenbeleid het college het besluit genomen heeft om
juist op deze plek een hondenspeelplaats te gaan realiseren,

•

dat alle partijen, de coalitie en het college in hun programma’s en beleid hebben staan
dat burgerparticipatie en initiatieven van burgers zeer welkom en zelfs gestimuleerd
moeten worden,

•

dat alle partijen, de coalitie en het college in hun programma’s en beleid hebben staan
dat er levensloopbestendig moet worden gebouwd en er een passend
woningbouwbestand moet komen

•

dat in de Lokale Woonvisie Gemeente Gennep 2017-2022 staat: “Wij willen daarom
in de woningbouwprogrammering een buffer creëren die ruimte biedt om
medewerking te kunnen verlenen aan woningbouwinitiatieven die een
levensloopvriendelijk concept bieden en die de doorstroming in de woningmarkt
bevorderen. Gedacht kan worden aan proeftuinen zoals het Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap, wooncoöperaties, woonhofjes, seniorenwoningen,
patiowoningen en meergeneratiewoningen ”

•

dat de Rijksoverheid op 3 april 2019 een convenant met bankinstellingen heeft
getekend. Dit om soortgelijke initiatieven te ondersteunen met het realiseren van
financiering en andere randvoorwaarden. Dit met als voorbeeld en inspiratie de
Knarrenhof-initiatieven Link naar publicatie

•

dat er diverse onderzoeken en adviezen liggen vanuit de periode van het initiatief van
het Hospice “de Orchidee” (periode 2011-2014) waarin plek en bebouwing onderzocht
en beoordeeld zijn. Het toenmalige college heeft alle seinen op groen gezet en er was
een voorstel voor een erfpachtconstructie om dit initiatief maximaal te ondersteunen.

Verzoekt het college
•

De voorbereiding en realisatie van de hondenspeelplaats op deze plek te-stoppen-en

•

Met de initiatiefnemers van de Knarrenhof aan de hand van hun concrete plannen en
ideeën middels een actieve ondersteuning verder vorm en inhoud te geven. Dit om de
realisatie aan de Kalboerstraat van een Genneps Knarrenhof te bewerkstelligen

en gaat over tot de orde van de dag

Toelichting
Bijgevoegd een aantal bijlagen uit de periode 2011 -2014.

Ondertekening en naam:

