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Samenvatting	
  
Het dorp Wagenborgen heeft een geschiedenis als zorgdorp. In 1873 vestigde zich hier de Stichting Tot Christelijke Liefdadigheid (TCL) die in
1960 werd omgedoopt tot Groot Bronswijk. Met de sluiting van dit instituut aan het begin van de eenentwintigste eeuw verloor het dorp haar
belangrijkste economische drager en een groot deel van haar identiteit als zorgdorp. Op die plek ontstond een van de meest in het oog
springende ‘aandachtsplekken’ van het dorp.
Het fenomeen krimp is inmiddels verdeeld in ‘harde krimp’, waarbij leegstand ontstaat en ‘zachte krimp’, waarbij jonge gezinnen en jongeren
wegtrekken. Hoewel het dorp in een zogeheten top krimpregio ligt en de bevolking daalt, geven de inwoners aan niet bang te zijn voor krimp
zolang de voorzieningen maar intact blijven en er nieuw gebouwd kan worden. Naast krimp blijkt er ook sprake van een dubbele vergrijzing in
Wagenborgen. Het aantal ouderen zal in de komende decennia verhoudingsgewijs toenemen. Daarnaast zal het aantal 75+ers verhoudingsgewijs
extra snel stijgen. Doordat er tegelijkertijd sprake lijkt van een krimpende groep van 55-65-jarigen en er in Nederland in algemene zin
huishoudenverdunning plaatsvindt, betekent dit een extra uitdaging voor de zorgstructuur en de woningvoorraad.
In het Convenant Woon- en Leefbaarheidplan regio Eemsdelta (2012) wordt Wagenborgen samen met enkele andere dorpen aangeduid als ‘nietrobuuste centrumdorpen’. De Stuurgroep Toekomstplan Wagenborgen neemt deze status van centrumdorp als uitgangspunt. Hierop
voortbouwend wil zij Wagenborgen toekomstbestendig maken en de functies van het centrumdorp waar mogelijk versterken. Op dit moment kent
Wagenborgen nog alle voorzieningen die bij een centrumdorp horen, te weten: basisonderwijs, een huisarts, sportvoorzieningen en een bloeiend
verenigingsleven. Het enige dat ontbreekt is een echt dorpshuis. Wel zijn er zalencomplexen van beide kerken, hebben de ijsbaan en de
muziekvereniging een eigen gebouw en is er een jeugdsoos. Daarnaast is er een actieve dorpsbelangenorganisatie. Deze vereniging beheert een
investeringsfonds dat zij in kan zetten ten behoeve van de leefbaarheid in het dorp. Ook heeft het dorp een eigen krant, een supermarkt en
beperkt openbaar vervoer. Om Wagenborgen een centrumdorp te laten blijven, is het behoud van voorzieningen cruciaal. In dat kader is het van
belang de wisselwerking tussen de verschillende voorzieningen niet te onderschatten; wanneer een voorziening niet meer voldoende draagvlak
heeft, kan dat betekenen dat een andere voorziening als gevolg hiervan ook verdwijnt.
Wagenborgen kent een grote ‘groene’ en ‘blauwe’ rijkdom: het Engelse landschapspark op het Groot Bronswijk-terrein, het Wagenborger bos, het
Proostmeer en het Hondshalstermeer. Maar daarnaast kent het dorp ook een aantal ‘rotte kiezen’ of ‘aandachtspunten’ die de leefbaarheid
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negatief kunnen beïnvloeden. De belangrijkste hiervan zijn: het Groot Bronswijk-terrein en de leegstaande villa op dat terrein. Uit onderzoek
blijkt dat de inwoners van het dorp op de kop van het Groot Bronswijk-terrein mogelijkheden zien voor een nieuwe, geclusterde vorm van
beschut wonen en een beperkte (zorg)voorziening.
Uit enquêtes die in 2014 zijn gehouden blijkt dat 92% van de inwoners die hebben gereageerd in het dorp wil blijven wonen. 62% van deze
respondenten heeft aangegeven de eigen woning daartoe levensloopbestendig te willen maken. In de focusgroep ‘Levensloopbestendig en
duurzaam (ver)bouwen’, een van de drie focusgroepen die aan de basis van dit toekomstplan stonden, gaf de VDW aan het voortouw te willen
nemen tot een pilotproject om de woningvoorraad in het dorp in brede zin te verduurzamen en dus ook levensloopbestendig te maken. Dit
toekomstplan bevat een aantal aanbevelingen daaromtrent en een rudimentair stappenplan (p. 32-38).
De focusgroep ‘Vrijwilligersnetwerk Wagenborgen’ onderzocht de mogelijkheden om een netwerk binnen het dorp op te zetten dat klussen en
diensten coördineert en uitvoert voor inwoners die daar behoefte aan hebben. Op 22 oktober 2015 passeerden de statuten van het Vrijwilligers
Netwerk Wagenborgen (VNW) en werd het netwerk in dit dorp een feit.
De derde focusgroep, ‘Wonen en zorg’, richtte zich op mogelijkheden om de zorgstructuur in Wagenborgen op een zodanig niveau te houden dat
ouderen zo lang mogelijk in het eigen dorp kunnen blijven wonen. De focusgroep stelde een aantal aanbeveling op aan de Stuurgroep
Toekomstplan Wagenborgen. Op grond van deze aanbevelingen en de twee scenario’s die geschetst werden (scenario 1: het uiteindelijk
verdwijnen van de formele zorginfrastructuur uit Wagenborgen en scenario 2: het herstructureren van de zorginfrastructuur in Wagenborgen)
heeft de Stuurgroep Toekomstplan Wagenborgen besloten de focusgroep ‘Wonen en zorg’ een doorstart te laten maken. Haar bezetting werd
dusdanig aangepast dat er op het niveau van het bestuur van de diverse participerende organisaties met elkaar gesproken werd. Dit om zo snel
mogelijk met concrete mogelijkheden te kunnen komen om de aanbevelingen in het kader van scenario 2 ook werkelijk in praktijk om te kunnen
zetten. Deze focusgroep ‘Wonen en zorg’+ kwam voor het eerst samen op 3 november 2015. De uitkomsten van de diverse discussies en
overleggen staan beschreven vanaf pagina 44. Tevens is op de laatste pagina’s van dit hoofdstuk nog een aantal ‘best practices’ (p.51-54) ter
inspiratie voor vorm en inhoud van de ontwikkelingen op ‘de kop’ van het Groot Bronswijk-terrein.
In onderstaande tabel wordt een beknopt overzicht gegeven van de adviezen die door de verschillende focusgroepen aan de Stuurgroep
Toekomstplan Wagenborgen zijn gegeven en in hoeverre deze al dan niet tijdens het proces al zijn opgepakt.
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Focusgroep
Levensloopbestendig en duurzaam
(ver)bouwen

Vrijwilligersnetwerk Wagenbogen

Wonen en Zorg (+)

Advies
Start een beperkt pilot-project op om
plusminus 10 particuliere woningen in brede
zin te verduurzamen. En rol de ervaringen
opgedaan in deze pilot-setting breder uit in
het dorp.
De partners in de stuurgroep dienen zich er
nadrukkelijk aan te verbinden waar mogelijk
de sociale huurwoningen bij deze ontwikkeling
te betrekken.
Werk binnen het pilot-project zo veel mogelijk
met regionale partners om ook een
stimulering van de regionale economie te
bewerkstelligen.
Zoek bij de uitwerking van de pilot contact
met de Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda
om te bezien of de inspanningen van deze
vereniging, om hun dorp tot het duurzaamste
dorp van Nederland te maken, gecombineerd
kunnen worden met de plannen in
Wagenborgen.
Vraag de VDW het initiatief te nemen tot het
oprichten van een breed vrijwilligersplatform
waarin alle vrijwilligersinitiatieven die
betrekking hebben op Wagenborgen konden
samenwerken.
Laat de VDW een keuze voor de juridische
constructie (vereniging of coöperatie) maken
op grond van de uitkomsten van de discussie
in de focusgroep en eventueel eigen
onderzoek en statuten uit te laten werken
rekeninghoudend met de uitkomsten van de
focusgroep-bijeenkomsten
Streef er, met de partners verenigd in de
stuurgroep en eventuele andere partijen, naar
om een beschutte woonvorm te realiseren op
‘de kop’ van het Groot Bronswijk-terrein,
waarbij aandacht is voor:
o
veiligheid in en om huis;

Tijdens proces opgepakt of niet
Nog niet opgepakt

Nog niet opgepakt

Nog niet opgepakt

Nog niet opgepakt

Inmiddels opgepakt

Inmiddels opgepakt

Als uitgangspunt genomen voor de discussie
en uitwerking van het concept in de Focusgoep
Wonen en Zorg +
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o
gezelligheid en sociale contacten;
toegang tot zorg wanneer dit nodig is
Deze beschutting te optimaliseren door
geografisch naast en ten dienste van de
beschutte woonvorm een
(zorg)dienstencentrum te realiseren.
Een aanjager aan te stellen om het proces dat
hiertoe moet leiden in gang te zetten.
Te komen tot een oplossing tijdens de
overgangsfase tussen de sluiting van Menterne
en het openen van een nieuwe voorziening
voor de oudere inwoners in de
aanleunwoningen en elders in het dorp binnen
de domeinen ‘dienstverlening’ en ‘welzijn’
Zo veel mogelijk gebruik te maken van elders
opgedane ervaringen (best practises) bij de
uitwerking van het woon-zorg-welzijn concept
om zodoende mogelijkheden met elkaar te
verbinden.

ls uitgangspunt genomen voor de discussie en
uitwerking van het concept in de Focusgoep
Wonen en Zorg +
Nog niet opgepakt
Inmiddels opgepakt

Nog niet opgepakt
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Inleiding
Iedereen die in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw wel eens in Wagenborgen kwam, kan zich Sjoerd Leninga herinneren. Hij stond regelmatig
bij de hoofdingang van Groot Bronswijk: bruine leren jas, uurwerk in de hand, de hand opstekend naar iedereen die voorbij kwam. Sjoerd was
inwoner van Groot Bronswijk. Zoals Sjoerd waren er vele andere bijzondere inwoners van het dorp. De andere Wagenborgers kenden hen,
accepteerden hen en zorgden voor hen. Veel Wagenborgers werkten binnen Groot Bronswijk en velen van buiten Wagenborgen vonden werk bij
de instelling. Zei je Wagenborgen, dan dacht je aan Groot Bronswijk. De meeste inwoners van het dorp kunnen nog wel een verhaal vertellen
over Groot Bronswijk of haar bewoners. Sjoerd is inmiddels overleden1 en het Groot Bronswijk-terrein is leeg. Met het vertrek van de instelling
raakte het dorp een deel van haar identiteit als zorgdorp kwijt. Tot voor kort was er nog Zonnehuis Menterne, de plek waar kwetsbare ouderen
terecht konden voor huisvesting, verzorging en sociale activiteiten.
Echter, op 15 maart 2016 is de Menterne gesloten. Toen eind 2014 bekend werd dat het verzorgingshuis in 2018 zou sluiten, kwam het dorp in
actie. Uitgangspunt was dat iedereen zo lang mogelijk in Wagenborgen moest kunnen blijven wonen. Wagenborgers moesten niet
noodgedwongen het dorp hoeven te verlaten als ze hulpbehoevend werden. Een mooi streven, met echter een aantal consequenties.
Consequenties die inzichtelijk gemaakt moeten worden en teruggebracht tot uitvoerbare taken met daarvoor verantwoordelijke partijen.
Vervolgens kan op grond daarvan werkelijk besloten worden wat er gedaan moet en kan worden om Wagenborgers zo lang mogelijk in hun eigen
dorp te laten wonen.
De afgelopen jaren is al veel onderzoek gedaan en zijn er legio ideeën ontwikkeld over leefbaarheid, voorzieningen, toerisme in het dorp en de
invulling van het Groot Bronswijk-terrein. Voorbeelden hiervan zijn de Dorpsvisie uit 2008 en het Dorpsontwikkelingsplan uit 2009, maar ook
bepaalde plannen voor de regio die het dorp raken en de ontwikkeling ervan beïnvloeden, zoals het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta uit
2013. Wat hiervan nog actueel is, wordt bij dit toekomstplan gebruikt. Er is echter ook veel veranderd in korte tijd. Denk aan de economische
recessie van de afgelopen jaren en de kanteling in de zorg waardoor Nederland zich van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij
1

Sjoerd Leninga is overleden in 1998 en is begraven in Wagenborgen, op zijn graf staat een uurwerk. Er is afgesproken dat hij niet dood is zolang er nog over hem
wordt gepraat. Bron: Groot Bronswijk Wagenborgen, een psychiatrisch ziekenhuis op het platteland, p. 143.
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ontwikkelde. Dat vraagt om een herijking van bestaande plannen. Dit toekomstplan voor zorgdorp Wagenborgen is geen nieuwe visie maar een
op uitvoering gericht plan dat met een bird’s-eye view kijkt naar alles wat tot nu toe ontwikkeld en bedacht is, en dat inzet op het vinden van een
mogelijkheid om Wagenborgers, ook als zij hulpbehoevend zijn, zo lang mogelijk in hun eigen dorp te laten wonen. Dat was de inzet van de
Initiatiefgroep

Toekomstplan

Wagenborgen,

bestaande

uit

Woonstichting

Groninger

Huis

en

Stichting

Woonzorg

Nederland

(WZN),

Zonnehuisgroep Noord, de gemeente Delfzijl en de Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen (VDW).
Dit toekomstplan is daarom, naast een beschouwing en analyse van de bestaande rapporten, een praktische uitvoeringsstrategie, gericht op het
levensloopbestendig en duurzaam (ver)bouwen van de woningvoorraad in Wagenborgen en het maken van een duurzame verbinding tussen zorg
en wonen in Wagenborgen. Daarnaast zorgde de totstandkoming van dit plan tegelijkertijd voor een proces waarbij alle betrokken partijen zich
gezamenlijk en los van elkaar konden inzetten om tot een oplossing te komen voor de problemen die voor bewoners ontstaan door de sluiting van
Menterne. Door het overleg dat nodig was om tot het toekomstplan te komen, bleven de partijen gedurende het proces met elkaar in overleg,
waardoor snel en adequaat op opkomende ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de versnelde sluiting van Menterne in 2016, kon worden ingespeeld.
Totstandkoming Toekomstplan: het proces
Het toekomstplan diende vooral uitvoeringsgericht zijn. Dit betekende dat alle betrokken zich er in moesten kunnen vinden, waardoor voldoende
draagvlak ontstond om het ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. Om dat te waarborgen, werden een stuurgroep en vier focusgroepen
samengesteld. In de stuurgroep zaten vertegenwoordigers van dezelfde partijen die de Initiatiefgroep Toekomstplan Wagenborgen hadden
gevormd. De stuurgroep controleerde het proces en de voortgang. Daarvoor kwam zij maandelijks bijeen in de periode januari tot en met
september 2015. Daarnaast waren de verschillende leden afzonderlijk verantwoordelijk voor de terugkoppeling van informatie en het sonderen
van instemming over de voortgang bij hun achterban. De focusgroepen verdiepten zich in specifieke thema’s, te weten ‘Levensloopbestendig en
duurzaam (ver)bouwen’, ‘Wonen en Zorg’ (2x) en ‘Breed vrijwilligersnetwerk Wagenborgen’. De focusgroepen ‘Levensloopbestendig en duurzaam
(ver)bouwen’, ‘Wonen en Zorg’ bestonden uit deskundige afgevaardigden van de partijen die eveneens vertegenwoordigd waren in de stuurgroep,
aangevuld met deskundigen uit het dorp. De focusgroep ‘Breed vrijwilligersnetwerk Wagenborgen’ bestond uit inwoners van Wagenborgen die
veel ervaring hebben met vrijwilligers en vrijwilligerswerk en die een breed scala aan organisaties en doelgroepen vertegenwoordigden: de beide
kerken, Menterne, VDW en Stichting Welzijn Delfzijl. Tot slot werd in november 2015 nog een vierde focusgroep ingesteld genaamd ‘Wonen en
zorg’+ waarin ten behoeve van het proces en de slagkracht van de groep bestuurders waren opgenomen. De focusgroepen ‘Levensloopbestendig
en duurzaam (ver)bouwen’, ‘Wonen en Zorg’ en ‘Breed vrijwilligersnetwerk Wagenborgen’ zijn in de periode april tot en met juni 2015 meerdere
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keren bij elkaar gekomen om te bespreken wat er nodig is in Wagenborgen en hoe dit haalbaar gemaakt kan worden. De focusgroep ‘Wonen en
zorg’+ is in de periode november 2015 – maart 2016 meerdere keren bijeen geweest. Ook zijn er tijdens focusgroep-bijeenkomsten
ervaringsdeskundigen uitgenodigd om te vertellen over de projecten die in hun dorp zijn/worden uitgevoerd. Tot slot zijn er gesprekken gevoerd
met een aantal andere personen (zie pag. 58). Deze vonden voornamelijk plaats in de maanden januari en februari 2015. Op grond hiervan
hebben de focusgroepen ‘Levensloopbestendig en duurzaam (ver)bouwen’, ‘Wonen en Zorg’ en ‘Breed vrijwilligersnetwerk Wagenborgen’ ieder
een advies rond hun specifieke thema geformuleerd voor de stuurgroep. Een advies op grond waarvan de stuurgroep besloot een doorstart te
maken met de focusgroep ‘Wonen en zorg’. Dit Toekomstplan bevat de adviezen, inclusief het advies van de Focusgroep ‘Wonen en zorg’+.

Leeswijzer
De titelpagina van dit plan laat Wagenborgen zien vanuit ‘bird’s-eye’-perspectief. Verschillende aspecten van het dorp in verleden en heden, vaak
al beschreven in andere rapporten en boeken, passeren in dit plan (kort) de revue waar dat relevant is. In hoofdstuk 1 wordt aandacht besteed
aan de geschiedenis van het dorp voor zover dat bepalend is (geweest) voor haar identiteit. Wagenborgen is van oudsher een zorgdorp waar men
tolerant is en aandacht en zorg geeft aan hen die dat nodig hebben. Hoofdstuk 2 geeft een kort overzicht van demografische cijfers en
ontwikkelingen waardoor het mogelijk wordt een blik in de toekomst te werpen voor wat betreft de ontwikkeling van de bevolking van
Wagenborgen. Hoofdstuk 3 geeft een aantal karakteristieken van het dorp: het voorzieningenniveau, de natuur en recreatieve morgelijkheden in
en rond Wagenborgen en de mate van bereikbaarheid (zowel via wegen als via de ‘digitale snelweg’). Hoofdstuk 4 beschrijft de locaties in het
dorp waar aandacht aan moe(s)t worden gegeven; het voormalige Groot Bronswijk-terrein is daarvan zowel letterlijk als figuurlijk de meest in het
oog springende. Tenslotte beschrijven de hoofdstukken 5 en 6 de uitkomsten van de focusgroepen. Wanneer deze gecombineerd worden met de
informatie in de voorgaande hoofdstukken én met ‘best practices’ die elders zijn/worden gerealiseerd, worden de mogelijkheden voor nieuwe
ontwikkelingen in Wagenborgen helder, en voorzien van een uitvoeringsgericht kader met praktische aandachtspunten. In dit plan is tot slot nog
een samenvatting opgenomen.
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In de tekst komen op verschillende plaatsen ‘tekens’ voor. Een

staat voor een uitgewerkt stappenplan, een

‘geeltje’ met het

woord ‘tip’ betekent dat er een ontwikkeling is die interessant kan zijn voor het dorp. Bij de uitvoering kan te zijner tijd worden besloten of de tips
bruikbaar zijn. Tenslotte is er nog een teken dat wijst op de ‘best practices’ die elders zijn of worden gerealiseerd.
het dorp naar believen zelf aan de slag.

Ook

hiermee

kan
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1

Wagenborgen van oudsher een zorgdorp

De eerste overlevering over Wagenborgen stamt van een kerspellijst van het Bisdom Münster uit de tweede helft van de vijftiende eeuw, waar de
vermelding ‘Wenbergum’ op voorkomt. In een dijkbrief van het Oldambt uit 1441 wordt het dorp ‘Wagenborghe’ genoemd. Wenbergum was in
deze tijd niet rijk, zo blijkt uit de relatief lage belasting die het dorp, in vergelijking met andere kerspelen, moest betalen aan het Bisdom
Münster.
Over de naam ‘Wagenborgen’ doen meerdere verhalen de ronde. Het achtervoegsel –um van Wenbergum duidt op een plaats gelegen in de
kromming van een rivier. De meest populaire overlevering verwijst naar de hoge ligging van Wagenborgen. Als men de tocht met have en goed
waagde naar deze hoogte, zou men ‘geborgd’ worden voor het wassende water. Want waar veel dorpen in de omgeving te lijden hadden van
overstromingen, hielden de Wagenborgers meestal de voeten droog.

In de negentiende eeuw was de tegenstelling tussen arbeiders en herenboeren in Wagenborgen niet zo groot als bijvoorbeeld in dorpen in het
Oldambt. Armoede was er echter wel degelijk. Zo schrijft L.M. Smeding, schoolonderwijzer in 1830: ‘…(er) zyn hier zeer vele behoeftige dagloners
en boerenarbeiders, welke den kost hier en in anderen naburige dorpen zoeken te verdienen. Naar de grootte van het dorp, zyn er buiten dien
vele inwoners, welke uit de Diaconie Armenkas geheel of gedeeltelyk moeten onderhouden worden’.2 Over de aard van het volk schrijft Smeding:
‘Eenvoudig zonder vele Wetenschappelyke kundigheden – velen nog al gezet in het kerkgaan.’ Daar stond Wagenborgen dan ook om bekend: zijn
zeer vrome inwoners. Een oude spreuk verwijst naar dit verleden: “Wagenborgen uitverkoren, zit vol kosters en pastoren”. Ook werd over de
2

L.M. Smeding, (1830) Schoolmeestersrapporten, Groninger Archieven.
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Wagenborgers vaak gezegd dat zij zo ‘bleek’ zouden zijn omdat zij meer in de kerk dan in de buitenlucht kwamen. Hier komt hun bijnaam
‘Witmulen’ vandaan.3
De grote omslag voor het dorp kwam in 1873 met de oprichting van de Stichting Tot Christelijke Liefdadigheid (TCL), in de volksmond ‘de
Stichting’ genoemd. De TCL richtte zich op gehandicaptenzorg in de meest brede zin. In die tijd waren er slechts weinig instellingen die een
dergelijk brede groep mensen opnamen. Daarom stroomden patiënten vanuit grote delen van het land toe met als gevolg dat de Stichting al
gauw uit moest breiden.

In 1892 werd de TCL berispt, er bleken 23 ‘idioten’ aanwezig te zijn. Voor mensen met een geestelijke beperking gold onder andere dat ze
volgens de wet aparte huisvesting moesten hebben. De TCL had twee keuzes: deze mensen de deur wijzen of investeren en uitbreiden. Het
laatste gebeurde en zo werd Idiotenhuis Bethesda een feit.
In 1960 veranderde de TCL van een instelling voor gehandicaptenzorg in een psychiatrisch centrum. Met deze wijziging kwam ook de
naamswijziging in Groot Bronswijk. In de jaren die volgden, groeide het centrum door tot een instituut met 1.500 inwoners. Het werd daarmee
een belangrijke economische drager van het dorp. Tot in de jaren negentig was Groot Bronswijk beeldbepalend voor Wagenborgen. Het centrum
leverde veel werkgelegenheid aan het dorp en trok mensen van buiten aan. Begin jaren negentig werd duidelijk dat Groot Bronswijk ging sluiten.
Het zou nog tot 2006 duren voordat de laatste bewoners werden overgeplaatst naar elders. In 2002 kocht Stichting Woonzorg Nederland (WZN)
het terrein. Inmiddels zijn, met uitzondering van twee woningen, waaronder de zogenoemde ‘villa’, alle panden afgebroken. Het grondstuk
bestaat nog voor een deel uit de uit 1920 daterende Engelse landschapstuin, terwijl de overige delen wachten op een nieuwe invulling.

3

Bron: http://www.dideldom.com/bienoamen.shtml
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2

De bevolking van Wagenborgen krimpt en vergrijst	
  

Bevolkingskrimp
Volgens het Centaal Bureau voor de Statistiek was de bevolking van Wagenborgen in 2013 tot onder de 2.000 zielen (peildatum 1 januari)
gedaald. De teller stond voor dat jaar op 1.855 inwoners. Deze teruggang in de bevolking staat bekend als demografische krimp. In Nederland
hebben momenteel vooral gemeenten in Noordoost-Groningen, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen met de gevolgen van deze ontwikkeling te
maken. Om hierop te reageren en voor een deel op de komende ontwikkelingen te anticiperen is voor de gemeenten Appingedam, Delfzijl,
Eemsmond en Loppersum in 2013 het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta gepresenteerd.
Uitgangspunt is dat de totale bevolking van de gemeente Delfzijl binnen enkele decennia met bijna 30% zal afnemen. Deze cijfers zijn geen
prognoses, maar zijn richtinggevend. In 2009 nog werd de verwachte krimp in Nederland tot 2040 naar beneden bijgesteld met een half miljoen.4
Daarnaast zijn er geluiden dat hoewel de bevolking zal krimpen, dit niet zal gelden voor het aantal huishoudens, de zogenaamde
‘huishoudenverdunning’. Hierdoor zal de ‘harde’ krimp, de fysieke leegstand zoals we die kennen vanuit bijvoorbeeld Ganzedijk in de gemeente
Oldambt, relatief meevallen. Daarentegen is het de verwachting dat er meer ‘zachte’ krimp zal plaatsvinden.5 Vooral veel jonge mensen en
gezinnen zullen wegtrekken en oudere mensen zullen achterblijven. Hierdoor zal de samenstelling van de bevolking veranderen.
Wagenborgers geven aan niet bang te zijn voor krimp. Zij zijn van mening dat wanneer er nieuw gebouwd wordt en voorzieningen behouden
blijven er ook nieuwe, jonge mensen naar het dorp zullen trekken en jonge Wagenborgers minder snel weg zullen trekken. Met het behoud van
basisonderwijs als onderdeel van een Kindcentrum in het dorp, als enige onderwijsvoorziening in het zuidelijke deel van de gemeente, wordt een
stap gezet om dit zuidelijk buitengebied en daarmee het dorp Wagenborgen aantrekkelijk te houden/maken voor jonge gezinnen.
Dubbele vergrijzing
Tabel 1 laat zien dat 20% van de inwoners van Wagenborgen in 2013 65-plus was. In vergelijking; voor Nederland was dat in ditzelfde jaar 17%
en voor Noord-Nederland 18% van de bevolking. Dit betekent dat Wagenborgen een relatief grote groep ouderen heeft. Daardoor is
Wagenborgen een sterk vergrijzend dorp. Wanneer gekeken wordt naar de leeftijdsopbouw van deze groep blijkt bovendien dat in de periode
4
5

Hospers Gert-Jan, 2010, Krimp, p. 41.
Hospers, 2010, p. 18-19.
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2000-2013 de groep
Tabel 1: Bevolking van Wagenborgen in 1999 en 2013 in aantallen en in percentages van het totaal
Leeftijdscategorie

1999

1999

2013

2013

totaal aantal

in % totaal

totaal aantal

in % totaal

0-14 jarigen

320

16

297

16

15-24 jarigen

1.260

63

204

11

25-44 jarigen

408

22

45-64 jarigen

575

31

65+ jarigen

420

21

371

20

Totaal

2.000

100%

1.855

100%

Bron: CBS
65-74-jarigen bijna met 30% en het aantal 75+’ers met meer dan 24% is gegroeid. Dat betekent dat het aantal ‘oudere ouderen’ toeneemt:
eigenlijk een dubbele vergrijzing dus. Deze laatste groep heeft in principe een grotere zorgvraag en is daarbij minder in staat zelf zorg- en
welzijnstaken (bijvoorbeeld voor een partner) op zich te nemen. Daar komt bij dat een lage sociaal-economische status vaak gepaard gaat met
een slechtere gezondheid. Gegeven de relatief lage sociaal-economische status van veel ouderen in de gemeente Delfzijl, waaronder
Wagenborgen valt, resulteert deze dubbele vergrijzing dan ook in een relatief grote zorgvraag.
Tabel 2: Bevolking van Nederland, Groningen en Delfzijl naar leeftijdscategorie en CIZ-indicatie
Nederland
Groningen
Delfzijl
16.730.348
580.875
26.305
(100%)
(100%
(100%)
65-74 bevolking
1.523.809
53.445
3.114
(9%)
(9,2%)
(11,8%)
75+ bevolking
1.192.559
42.862
2.571
(7%)
(7,4%)
(9,8%)
Totaal CIZ769.705
32.785
1.645
indicatie
(4,6%)
(5,6%)
(6,3%)
65-74 CIZ81.205
3.340
195
indicatie
(0,5%)
(0,6%)
(0,7%)
75+ CIZ-indicatie
362.645
14.160
860
(2,2%%)
(2,4%)
(3,3%)
Bron: N. Van der Gaag en G. Beets. Regionale toekomstbeelden behoefte aan langdurige zorg en de relatie met wonen. Den Haag, 2013.
Totaal bevolking
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De verwachting is dat tot 2040 het aandeel van de 65+‘ers zal toenemen tot rond de 26%. Daar
staat tegenover dat het aantal 55-65-jarigen, wat de leeftijdsgroep is die kan (ver)zorgen, in
diezelfde periode juist afneemt met 31%. In de gemeente Delfzijl en onder andere de
gemeenten Haren en Ten Boer zet deze wijziging in de leeftijdsopbouw het meest extreem
door.6 Deze vergrijzing heeft natuurlijk consequenties voor de eisen die aan woningen gesteld
worden en voor de zorgvraag. Maar er moet niet alleen rekening gehouden worden met
ontwikkelingen en hun gevolgen zoals zij zich nu voordoen. In de nabije toekomst, wanneer de
relatief kleine groep 55-65-plussers van nu zorgbehoevend wordt, treedt namelijk weer een
aanzienlijke krimp in deze vraag op. Zorgvastgoed moet daar dus op voorbereid worden.
De gemiddelde levensverwachting van mannen en vrouwen is momenteel hoog. Gemiddeld
hebben Nederlandse mannen en vrouwen op hun 65-ste levensjaar respectievelijk nog 18 en 21
jaren voor de boeg. Kijken we echter naar het aantal gezonde levensjaren, dan blijkt dat een
groot deel van deze jaren niet in goede gezondheid wordt doorgebracht.
Daarnaast geldt dat, bij ongewijzigde omstandigheden, ook het aantal personen met dementie
aanzienlijk toe zal nemen. In tabel 3 wordt weergegeven hoe deze groei zich zou kunnen
voltrekken in de periode 2014-2030. Wanneer dit alles gekoppeld wordt aan de gegevens uit tabel 2, dan ligt er voor Wagenborgen een
aanzienlijke opgave op het gebied van het realiseren van een goede zorginfrastructuur voor nu en de toekomst.
Tabel 3: Groei personen met dementie in periode 2014-2040
2014
2020
2030
Nederland
103
121
166
Groningen
102
117
157
Delfzijl
103
119
150

2040
210
191
163

Bron: N. Van der Gaag en G. Beets. Regionale toekomstbeelden behoefte aan langdurige zorg en de relatie met wonen. Den Haag, 2013.
6

http://www.sociaalplanbureaugroningen.nl/ontgroening-en-vergrijzing/
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Afname omvang huishoudens
Naast de afname van de bevolking in Wagenborgen en de dubbele vergrijzing vindt er nog een ontwikkeling plaats die het nodig maakt een
herbezinning op de zorginfrastructuur van het dorp door te voeren. Het aantal huishoudens in Wagenborgen is momenteel 755, waarbij een
huishouden gemiddeld uit 2.3 personen bestaat. Momenteel is er landelijk een ontwikkeling te zien waarbij het aandeel eenpersoonshuishoudens
toeneemt. Dit is enerzijds het resultaat van de vergrijzing, maar ook echtscheidingen dragen bij aan deze ontwikkeling. Hiermee komt het bieden
van zorg en hulp binnen de eigen huishouding onder druk te staan.
Vraag naar starterswoningen
Uit de enquêtes die in het dorp zijn gehouden sprak niet alleen een zorg over de ouderen en licht dementerenden in het dorp. De respondenten
gaven ook aan zich zorgen te maken over het gebrek aan betaalbare starterswoningen. Eén van de oorzaken van de bevolkingskrimp is het
wegtrekken van jongeren en jonge gezinnen. Dit Toekomstplan richt zich in principe niet op deze groep. Toch is het de moeite waard om bij een
feitelijke uitwerking van de plannen te bekijken of hier toch ruimte voor gecreëerd kan worden. Eén oplossingsrichting is het schrappen van de
leeftijdsgrens voor seniorenwoningen. Een andere is die van de ‘Tiny houses’.

Tiny House
Het is een begrip in Amerika, waar
het

is

ontstaan. Langzaam

maar

zeker begint ook Nederland kennis
te maken met het fenomeen ‘Tiny
House’. Kort gezegd is een Tiny
House een duurzaam gebouwd huis, niet groter dan 24 m2 en bedoelt om het jaar rond in te wonen. Ze kunnen op een
fundering gebouwd zijn, of op een trailer. Tiny Houses komen in allerlei vormen en maten voor en er wordt veel
creativiteit en vakmanschap in de huisjes gestopt. Een Tiny House wordt voor en vaak door de eigenaar geheel naar
zijn/haar eigen smaak ontworpen en gebouwd. De focus bij Tiny Houses ligt op eenvoudig, milieubewust leven en op het
creëren van meer vrijheid.
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3

Voorzieningenniveau in centrumdorp Wagenborgen

In het Convenant Woon- en Leefbaarheidplan regio Eemsdelta (2012) wordt Wagenborgen met andere dorpen aangeduid als ‘niet-robuuste
centrumdorpen’. De definitie van ‘centrumdorp’ die wordt gehanteerd, is die van een dorp waar een compleet pakket aan dagelijkse
voorzieningen aanwezig is, te weten: basisonderwijs, een huisarts, een dorpshuis, een supermarkt/winkel voor dagelijkse benodigdheden en
een aansluiting op het openbaar vervoer. Het convenant gaat ervan uit dat Wagenborgen deze voorzieningen binnen 15 tot 30 jaar kwijt zal
raken en van een centrumdorp zal veranderen in een woondorp, vandaar de toevoeging ‘niet-robuust’.7 De Stuurgroep Toekomstplan
Wagenborgen wil de status van centrumdorp behouden. Daartoe wil zij Wagenborgen toekomstbestendig maken en de functies van het
centrumdorp waar mogelijk versterken.8
Eerdere plannen; Wagenborgen aan het water
Het initiatief van de Stuurgroep Toekomstplan Wagenborgen kent een al wat langere voorgeschiedenis. Het Dorpsontwikkelingsplan 2009 dat
Wagenborgen aanduidde als ‘zorgdorp aan het water’ voorzag kansen voor een dorpshart met winkels en voorzieningen op het gebied van
zorg op het terrein rondom de sporthal en de voormalige watertoren. Hier zouden verschillende voorzieningen bij elkaar kunnen worden
gebracht om zodoende een centrum te creëren. Het dorp zou op deze wijze (opnieuw) met het Groot Bronswijk-terrein worden verbonden.
Daarnaast zouden ondernemers, zorginstanties en woningbouwcoöperaties samenwerken om zorgwoningen in dit hart te realiseren. Er werd
een prachtig plan ontwikkeld, waarbij het Hondshalstermeer tot in de kern zou worden doorgetrokken, waardoor het gebied aan het water
zou komen te liggen met alle toeristische en recreatieve potentie van dien.
Huidige situatie; krimp en vergrijzing
De crisis met de ten gevolge daarvan ingezakte woningmarkt; het herdefiniëren van het traject voor de Noordelijke Vaarverbinding (2010)
en de Woningwet 20159 gooiden achtereenvolgens roet in het eten. Daarnaast werd in 2013 het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsmond

7

Convenant Woon- en Leefbaarheidplan regio Eemsdelta, p 6-7.
Er is hier gekozen voor de term centrumdorp omdat deze gedefinieerd staat in het Convenant Woon- en Leefbaarheidplan regio Eemsdelta.
9
Woningcorporaties moeten zich volgens de Woningwet 2015 concentreren op het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en enkele andere
maatschappelijke taken. De Woningwet 2015 noemt dit: diensten van algemeen economisch belang (daeb). Naast het bouwen, de verhuur en het beheer van
sociale huurwoningen zijn dit het beheer van maatschappelijk vastgoed en investeren in de leefbaarheid. Onder niet-daeb activiteiten vallen het realiseren van
8
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gepresenteerd. Afspraken die hierin tussen de deelnemende gemeenten werden vastgelegd, zijn leidend voor de (her)ontwikkeling van
projecten. Gegeven de demografische krimp in het gebied, stelt de gemeente Delfzijl op het gebied van voorzieningen kwaliteit boven
kwantiteit. Dat betekent dat men liever goede dan veel voorzieningen laat bestaan. In sommige gevallen wordt gestreefd naar het clusteren
van voorzieningen in bijvoorbeeld een Kindcentrum, aan de andere kant zullen voorzieningen moeten worden gedeeld met andere dorpen om
voldoende kwaliteit te kunnen blijven garanderen.10
Op dit moment kent Wagenborgen de volgende basisvoorzieningen:
•

Basisonderwijs
Wagenborgen kent twee basisscholen: een basisschool op christelijke grondslag en een openbare basisschool. Waar in veel dorpen de
scholen moeten sluiten, staan voor Wagenborgen juist brede kindvoorzieningen op de planning. Beide basisscholen hebben inmiddels
een samenwerkingsschool gevormd en fuseren op korte termijn met andere organisaties, zoals de naschoolse opvang, tot een
Kindcentrum.
De basisschool in Woldendorp zal eerst worden gehandhaafd. Er wordt vanuit gegaan dat de basisscholen in de kleinere dorpen in
Zuid-Delfzijl zullen moeten sluiten.11 De kans bestaat dat er dan ook kinderen vanuit deze dorpen naar Wagenborgen komen voor
onderwijs.

•

Zorg
In Wagenborgen is Medisch Centrum de Noord-Ooster gevestigd, een apotheekhoudende huisartsenpraktijk, fysiotherapie en
psycholoog. Het Integraal Investeringsprogramma 2012-2022 van de gemeente Delfzijl voorziet dat er minimaal een huisarts in de
Delfzijl-Zuid-regio blijft. Deze zou dan in Wagenborgen of in Woldendorp gevestigd moeten zijn.12 De huisarts heeft aangegeven
graag in Wagenborgen te willen blijven.
Per 15 maart 2016 is het Zonnehuis Menterne gesloten. Rond het huis staan 46 aanleunwoningen, die leunden op de zorg en
dienstverlening vanuit Menterne. Met het sluiten van de voorziening, is ook deze vorm van zorg- en dienstverlening geëindigd. Via

huurwoningen in de vrije sector, koopwoningen en commercieel vastgoed. (bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties/activiteitenwoningcorporaties geraadpleegd op 4 augustus 2015).
10
Integraal Investeringsprogramma gemeente Delfzijl (IIP) p. 19.
11
IIP, p. 23.
12
Ibidem.
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Zonnehuis Thuis, en andere thuiszorgaanbieders zoals Buurtzorg worden deze ouderen nu verzorgd. Voor de dienstverlening heeft
het inmiddels opgerichte Vrijwilligers Netwerk Wagenborgen een deel van de verantwoordelijkheid op zich genomen.

•

Sport/verenigingsleven
Wagenborgen kent een bloeiend verenigingsleven met veel aandacht voor en vanuit de jeugd. Er zijn sportverenigingen voor voetbal,
tennis, schaatsen en de Proostmeerloop. Punt van aandacht is de vraag of het aantal leden van deze verenigingen voldoende is om
voorzieningen zoals het Burgemeester van Kampen-sportpark te kunnen blijven exploiteren. Het Integraal Investeringsprogramma
voorziet voor de toekomst in één sportpark voor Wagenborgen, Woldendorp en Meedhuizen.
Ook bezit Wagenborgen een sporthal die wordt ingezet voor het onderwijs en de verenigingen. Echter, de bezettingsgraad van de
sporthal baart zorgen. Uitgangspunt is dat zolang er basisonderwijs in het dorp is, de functie ‘sporthal’ zal blijven bestaan.13
Naast deze openbare sportvoorzieningen is ook fitnesscentrum Performance gevestigd in het dorp. Naast fitnessmogelijkheden biedt
dit centrum een zwembad, een sauna en een Turks stoombad. Het centrum is voorzienend voor de wijdere regio.

Naast sportverenigingen zijn er ook goed bezochte verenigingen op het gebied van jeugd, muziek, toneel, gezelschapsspellen en
specifieke doelgroepen in het dorp.

•

13

Sociale functie

Ibidem.
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Een echt dorpshuis bestaat (nog) niet in Wagenborgen. Wel zijn er twee zalencomplexen bij de kerken waar activiteiten plaatsvinden.
De muziekvereniging en ijsbaanvereniging hebben daarnaast een eigen gebouw. Ook is er een goedbezochte jeugdsoos.
Ook in Zonnehuis Menterne werden veel sociale activiteiten georganiseerd waar inwoners van Wagenborgen aan konden deelnemen.
Voorbeelden hiervan waren het tijdelijke project ‘de huiskamer van Wagenborgen’ en het dorpsrestaurant waar bewoners en
inwoners van Wagenborgen iedere veertien dagen voor een klein bedrag samen konden eten. Deze projecten werd, evenals veel van
de niet-zorggerelateerde dienstverlening (winkeltje, activiteiten, de bibliotheek, catering, etc.) van het huis, gedragen door een grote
pool vrijwilligers. In 2014 werden door Zonnehuisgroep Noord verschillende enquêtes in het dorp en onder haar vrijwilligers
gehouden. Zo vond er een onderzoek plaats naar de bereidheid van Wagenborgers om (vrijwillig) een bijdrage te leveren aan
Menterne en een tevredenheidonderzoek onder bestaande vrijwilligers. Ongeveer 45% van de respondenten gaf in het eerste
onderzoek aan een bijdrage te willen leveren. De belangrijkste reden om hiervan af te zien was dat men weinig tijd heeft en liever
geen vaste verplichtingen wilde aangaan. Er was echter wel nadrukkelijk animo voor het doen van een incidentele klus. Uit het
tevredenheidonderzoek onder huidige vrijwilligers kwam naar voren dat zij veel voldoening halen uit het werk dat ze bij Menterne
kunnen doen. Op grond van deze uitkomsten was het verzorgingshuis in 2015 gestart met een actie om haar vrijwilligerspool uit te
breiden. Een actie die zeer succesvol bleek te zijn. Echter, ondanks deze inzet is Menterne inmiddels gesloten. Hiermee zijn ook de
sociale activiteiten komen te vervallen. Mogelijk dat deze op een andere locatie, in het kader van dit plan weer opgezet kunnen
worden.

21
TOEKOMSTPLAN WAGENBORGEN

De jeugd organiseert zich in de jeugdsoos en de Party-Organisation-Wagenborgen die verantwoordelijk is voor het organiseren van
het jaarlijkse dorpsfeest.
VDW telt 300 leden. De vereniging houdt zich, naast de organisatie van Koningsdag, de Sinterklaasintocht, markten en
herdenkingen, bezig met bredere thema’s zoals zorg en leefbaarheid. Eind 2014 kreeg de vereniging de beschikking over gelden die
als toeristenbelasting in de periode 2010-2014 door de gemeente Delfzijl waren geïnd voor tijdelijke huisvesting van buitenlandse
arbeiders in de Eemshaven op het Groot Bronswijk-terrein. Dit Wagenborger Investeringsfonds wordt als ‘revolving fund’ ingezet ten
behoeve van de leefbaarheid van het dorp. Hierdoor kunnen investeringen gedaan worden in het Proostmeer en kunnen de
zogenaamde ‘rotte kiezen’ in het dorp (gedeeltelijk) worden aangepakt. Actueel in dit kader is het plan om een ‘steunstee’ te
realiseren in het pas aangekochte voormalige ‘Rabobank-pand’.14 Ouderen (en anderen) kunnen hier terecht voor informatie en
ondersteuning. Ook wordt het pand gebruikt als vergaderlocatie voor de VDW en het VNW.
Dorpskrant Op de Hoogte wordt huis aan huis in het dorp verspreid en goed gelezen. De meeste verenigingen (waaronder de VDW)
gebruiken de dorpskrant als primair medium voor het aankondigen en promoten van activiteiten.
Vanuit de gemeente Delfzijl wordt de laatste jaren actief ingezet op bewonersparticipatie. Zowel de Stichting Welzijn Delfzijl als de
nieuw benoemde gebiedsregisseurs spelen hierbij een belangrijke rol.

•

Openbaar vervoer
Op werkdagen rijdt er overdag ieder uur en in de avonden en weekenden iedere twee uur een bus richting Scheemda/Winschoten en
een bus richting Delfzijl. Hier kan men overstappen op de trein naar Groningen vanwaar Intercity’s naar de rest van Nederland
vertrekken. Buiten de spitsuren sluiten bus en trein niet altijd op elkaar aan.
Voor scholieren zijn er verbindingen naar de middelbare scholen in Woldendorp en Siddeburen. De bussen rijden alleen op
schooltijden en zijn voor reguliere reizigers niet praktisch.

•
14

Middenstand

Op de Hoogte, 19-01-2015.
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Het dorp telt een supermarkt, een bloemenwinkel, een (afhaal)restaurant en een aantal kappers en cafés. Uit de bewonersenquête,
die in 2014 door de VDW is gehouden, blijkt dat men erg veel belang hecht aan het behoud van de supermarkt. Maar liefst 20% van
de respondenten geeft aan dat behoud van de supermarkt essentieel is voor het toekomstbestendig maken/houden van
Wagenborgen. Mocht de supermarkt verdwijnen, dan moet men 6 tot 12 kilometer reizen voor de dagelijkse levensbehoeften.

•

Digitaal/mobiel verkeer
Op dit moment wordt in Noord-Groningen hard gewerkt aan een initiatief voor de aanleg van breedband in tot nu toe niet optimaal
ontsloten gebieden. Hierdoor zou ook Wagenborgen een aanzienlijk betere internetverbinding kunnen krijgen. Digitale zorgverlening
wordt dan een mogelijkheid en ook voor ondernemers wordt het dorp hierdoor aantrekkelijker om zich te vestigen. Destijds is bij de
bouw van Envilla een glasvezelnetwerk aangelegd op het Groot Bronswijk-terrein. Dit netwerk is echter grotendeels opgeruimd. Wel
ligt er nog een kabel van de poort van het terrein tot Bloemenhuis Vita Nova.

Voorzieningen versterken elkaar onderling
Om de ambitie waar te kunnen maken dat Wagenborgen een centrumdorp blijft, is het behoud van voorzieningen cruciaal. In dat kader is het
van belang de wisselwerking tussen de verschillende voorzieningen niet te onderschatten. Zo versterken bepaalde voorzieningen elkaar en
houden zij elkaar in stand. De realisatie van een Kindcentrum voor de hele regio Delfzijl-Zuid in Wagenborgen is bijvoorbeeld van essentieel
belang voor het behoud van de sporthal. En wanneer er een voorzieningenniveau wordt gerealiseerd waardoor kwetsbare ouderen in het
dorp kunnen blijven wonen, is de kans dat de apotheekhoudende huisartsenpraktijk, de fysiotherapeut en de supermarkt in het dorp
gevestigd blijven groot.
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4

Groene, blauwe en rode aandachtspunten in Wagenborgen

Niet alleen voorzieningen en diensten zoals deze in het vorige hoofdstuk zijn beschreven, zijn van belang voor de leefbaarheid van een dorp.
Hier horen natuurlijk ook recreatieve voorzieningen bij. Hoewel de sportverenigingen en andere verenigingen al zijn benoemd onder het
kopje ‘sociale functie’, wordt op deze plaats nog expliciet aandacht besteed aan de aanwezige natuur en de recreatieve functie daarvan. Veel
van deze natuur draagt al decennia bij aan het lommerrijke karakter van het dorp. Mede dankzij haar historische zorgfunctie is dit karakter
altijd versterkt en gekoesterd. Wagenborgen is hierdoor van oudsher naast een zorgdorp ook een groen en blauw dorp met veel
recreatiemogelijkheden voor haar inwoners.
Naast deze groene en blauwe rijkdom is er op deze plek echter ook aandacht voor punten die minder lommerrijk zijn, of die in het dorp zelfs
bekend staan als ‘rotte kiezen’. Ook die bepalen mede de leefbaarheid van het dorp. De Rijksoverheid wees in 2007 een veertigtal
‘aandachtswijken’ aan: een wijk waar de Rijksoverheid met gemeenten, woningcorporaties, lokale organisaties en bewoners samenwerkt om
de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Bijvoorbeeld door woningen te renoveren, parken aan te leggen of de veiligheid te vergroten.
Wagenborgen beschikt niet over aandachtswijken, zeker niet volgens de door de overheid gehanteerde criteria, maar zij heeft wel een aantal
‘aandachtsplekken’. Plekken die in het kader van het behouden en waar mogelijk versterken van de leefbaarheid aandacht van verschillende
partners vragen. Om deze reden hebben juist deze plekken de aandacht van de Stuurgroep Toekomstplan Wagenborgen en daarom worden
zij in dit hoofdstuk expliciet benoemd.

4.1

Groene aandachtpunten

Groot Bronswijk-terrein
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Het Groot Bronswijk-terrein is ingericht in Engelse landschapsstijl en is geliefd als wandelplaats voor het dorpsommetje. Op het terrein
bevinden zich lege plekken waar voorheen de gebouwen van Groot Bronswijk stonden. Van deze gebouwen resteren nog twee woonhuizen.
Een daarvan is gerenoveerd. Het andere huis, dat bekend staat als ‘de villa’, is vervallen. Omdat de terreineigenaar enkel basale
onderhoudswerkzaamheden laat verrichten, zijn delen van het terrein in verval geraakt. De bewoners hebben hierop zelf het heft in handen
genomen. Zij hebben inmiddels de patiëntenbegraafplaats opgeknapt en zijn bezig in verschillende fasen de dierenweide nieuw leven in te
blazen. Bij een eventuele herontwikkeling van het gebied is het uitgangspunt van het dorp dat de wandelfunctie behouden moet blijven. Het
meest oostelijke deel van het terrein zal indien mogelijk als natuur behouden kunnen blijven. Het tussenstuk is in beeld voor de ontwikkeling
van een solarpark. Het meest westelijke deel, ook wel ‘de kop’ van het Groot Bronswijk-terrein genoemd, is geschikt voor de ontwikkeling
van woningen met zorgvoorziening.
Figuur 1: Plattegrond Groot Bronswijk-terrein met zones voor bebouwing, solarpark en natuurontwikkeling en ‘de kop’ van het terrein

25
TOEKOMSTPLAN WAGENBORGEN

Wagenborgerbos
Het Wagenborgerbos is in de jaren 1990 aangelegd op een voormalig landbouwterrein ten noorden van het dorp. In de eerder besproken
plannen rond het Hondshalstermeer zou een deel van dit bos gekapt worden. Daarvoor in de plaats zou dan ofwel natuur of moeras komen,
ofwel een nieuwe dorpsrand gerealiseerd worden.

4.2

Blauwe aandachtpunten

Proostmeer
Aan de westzijde van het dorp ligt het Proostmeer. Dit meer is vernoemd naar een in eerdere tijden nog westelijker gelegen Proostmeer dat
is ingepolderd tot de Proostpolder. Dit meer was weer vernoemd naar de proosten (geestelijk leiders) van het voormalig Heveskesklooster te
Farmsum. Het huidige Proostmeer is in 1965 ontstaan door zandwinning voor de bouw van aluminiumsmelterij Aldel die zich in 1966 vestigde
in Delfzijl. Het Proostmeer biedt al jaren slecht zwemwater. De waterkwaliteit laat te wensen over, onder andere door een herinrichting van
het meer. Rondom het Proostmeer ligt een campingterrein dat momenteel niet wordt geëxploiteerd. In de zomer van 2015 heeft de VDW
opdracht gegeven tot het leegpompen van het meer in de hoop de waterkwaliteit te verbeteren. Onder het meer bevindt zich een aantal
natuurlijke waterbronnen. Het is de bedoeling dat het meer uit zichzelf weer volstroomt met water uit die bronnen. De verwachting is dat er
in de zomer van 2016 weer gezwommen kan worden.

Hondshalstermeer
Het ‘andere’ meer aan de rand van Wagenborgen, het Hondshalstermeer, is in 1980 gegraven. Dit meer werd in 2007 uitgeroepen tot het stilste
plekje van Nederland. Het meer heeft geen goede verbinding met het dorp. Men moet als het ware het dorp uit om er te komen. Het biedt
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mogelijkheden tot recreatie (kanovaart) maar wordt tot op heden weinig gebruikt. Ook loopt er een wandelpad om het meer, maar een nadeel is
dat deze niet over maar naast de dijk loopt. Ook is er een vogelkijkpost.
De Dorpsvisie uit 2008 sprak over een zichtlijn vanuit het dorp naar het Hondshalstermeer. Het Dorpsontwikkelingsplan 2009 ging vervolgens
uitgebreid in op de mogelijkheden om de recreatie- en natuurgebieden verder te ontwikkelen tot toeristisch-recreatieve attracties. Het plan
voorzag dat het Hondshalstermeer een grotere rol zou gaan spelen in het dorp op grond van de plannen om via een vaarverbinding tussen
Delfzijl/Appingedam en Blauwe Stad het meer op te nemen in de zogenoemde Noordelijke Vaarverbinding. Echter, deze plannen hebben een
andere uitwerking gekregen. Desalniettemin is aan het Hondshalstermeer een vakantiepark ontwikkeld.

4.3

Rode aandachtpunten

Groot Bronswijk-terrein en de villa
Hoewel het Groot Bronswijk-terrein in grote mate bepalend is voor het lommerrijke karakter van het dorp, staat een groot deel van dit
terrein samen met ‘de villa’ al enige tijd met stip op de eerste plaats van rode aandachtspunten. Deze aandachtsplek een goede, nieuwe
invulling geven staat al jaren op het verlanglijstje van veel inwoners van Wagenborgen. Er is echter niet makkelijk een eenvoudige oplossing
voor te bedenken. In augustus 2002 kocht WZN het terrein van GGz Groningen, waarvan het voormalige Groot Bronswijk inmiddels
onderdeel geworden was, om hier luxe zorgwoningen en villa’s voor ouderen te realiseren. Een dergelijke invulling paste naadloos bij de
identiteit van zorgdorp Wagenborgen. Het oorspronkelijke plan omvatte 80 van deze woningen. In 2005 werd dit aantal naar beneden
bijgesteld tot 50. Inmiddels is van woningbouw geen sprake meer: de huizenmarkt stortte als gevolg van de recessie in en de nieuwe
Woningwet biedt woningbouwcorporaties geen ruimte meer voor het ontwikkelen en beheren van commercieel vastgoed.
In het Dorpontwikkelingsplan 2009 worden voor het Groot Bronswijk-terrein mogelijkheden gezien voor de ontwikkeling van ‘de kop’ van het
terrein waarbij het water van het Hondshalstermeer wordt doorgetrokken tot in het dorp. Hier zou met een aantal partijen een nieuw
dorpshart gecreëerd kunnen worden waardoor het terrein onderdeel zou kunnen uitmaken van een nieuw te ontwikkelen dorpshart. Ook
hieraan is door eerder genoemde ontwikkelingen tot op de dag van vandaag geen uitvoering gegeven.
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Voor veel Wagenborgers heeft het terrein nostalgische waarde, dat blijkt ook uit de bewonersenquête uit 2014. Daarom zouden zij draag een
nieuwe, duurzame invulling voor het terrein zien. Wanneer dieper wordt ingegaan op welke invulling het terrein zou moeten krijgen, geeft
38% aan graag een woonzorgcoöperatie met levensloopbestendige woningen op de locatie te zien. Ook uit de gesprekken die Woonstichting
Groninger Huis in het voorjaar van 2014 heeft gevoerd, komt naar voren dat veel mensen een zorgfunctie op deze locatie als alternatief voor
Menterne na de sluiting zien. Een kleinschalige, beschutte woonvorm met een aantal (zorg)voorzieningen, waar ouderen zelfstandig kunnen
wonen. Op het wensenlijstje staan een 1,5-lijnszorgcentrum15 met een nieuwe praktijkruimte voor de huisarts, een beperkte op 24-uurszorg
gelijkende voorziening gecombineerd met een steunstee, etc. De VDW ziet naast deze zorgvoorzieningen op de kop ook mogelijkheden voor
een duurzame invulling van het middendeel van het terrein, door middel van een solarpark. Dit biedt mogelijkheden voor een duurzame
invulling die ook rendement voor het dorp kan opleveren. Helemaal wanneer beide ideeën met elkaar verbonden zouden kunnen worden
voor een toekomstbestendig Wagenborgen.

De Villa, een mooi statig pand dat de hoofdingang van het voormalige Groot Bronswijk-terrein markeert, staat al jaren leeg. Het is een
beeldbepalend pand op een prominente plaats dat mogelijk ingepast kan worden in de zorgplannen voor Wagenborgen. Daardoor worden
niet alleen deze plannen gerealiseerd, maar verdwijnt ook (weer) een van de ‘rotte kiezen’ uit het dorpsbeeld.
Het Rabobank-kantoor
Het voormalige Rabobank-kantoor stond jaren leeg op een drukke kruising. Inmiddels heeft de VDW het pand aangekocht.

15

Een huisartsencentrum met een kleine OK voor operaties en met huisartsenbedden waar een oudere zieke dame of heer een aantal dagen opgevangen kan
worden. Daardoor hoeft hij of zij niet naar een verderop gelegen ziekenhuis. Op deze wijze kunne huisartsen een deel van de zorg die nu in ziekenhuizen
plaatsvindt overnemen.
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Perceel naast het zwembad
Naast het zwembad van fitnesscentrum Performance ligt een perceel braak. Het perceel werd niet ontwikkeld omdat er geen bouwvergunning
voor werd afgegeven. Inmiddels heeft VDW het perceel aangekocht en gefatsoeneerd. Er heeft zich een koper voor het perceel gemeld en er
is een bouwvergunning aangevraagd.
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5

(Levenslang) wonen in Wagenborgen

Wagenborgen is een lommerrijk lintdorp, waar het goed wonen is. De bewonersenquêtes die in 2014 zijn gehouden, laten dan ook zien dat
niet minder dan 92% van de bewoners die de vragenlijsten hebben ingevuld in Wagenborgen wil blijven wonen. Wagenborgen is momenteel
een dorp met een goed voorzieningenniveau. Door het vertrek van Groot Bronswijk rond de eeuwwisseling viel een groot deel van de
bedrijvigheid weg uit het dorp. Vanaf dat moment is er geprobeerd het wonen en leven in Wagenborgen aangenaam te houden. Nu een
belangrijk onderdeel van de zorginfrastructuur op korte termijn uitvalt, is het zaak alle zeilen bij te zetten om er voor te zorgen dat iedereen
die dat wil, van jong tot oud, in het dorp kan blijven wonen. In de eerder genoemde bewonersenquêtes heeft 62% van de respondenten
aangegeven zijn/haar woning daartoe te willen verbouwen tot een levensloopbestendige woning.
In dit hoofdstuk wordt allereerst kort uiteengezet wat het plan Wagenborg aan het Water behelsde. Een aantal elementen van dit plan is
namelijk nog steeds actueel. Daarna worden de resultaten van de focusgroep ‘Levensloopbestendig en duurzaam (ver)bouwen’ besproken.
Belangrijkste resultaat van deze focusgroep is dat de VDW heeft aangegeven als trekker te willen fungeren voor een pilot-project gericht op
levensloopbestendig en duurzaam (ver)bouwen in Wagenborgen. Daarnaast is in dit hoofdstuk een beperkt stappenplan met aanbevelingen
opgesteld voor dit project.
2009; Wagenborgen aan het water
In 2007 ontwikkelde de Stichting Termunter Woningbouw, een van de juridische voorlopers van Woonstichting Groninger Huis, de
Strategische dorpsvisie 2007. In deze visie worden het Hondshalstermeer, het Groot Bronswijk-terrein en een deel van het gebied dat in
eigendom is van de landbouwer Zeevaart met elkaar verbonden om één ruimtelijk gebied te creëren. Woningbouw, zorg, natuur en recreatie
zouden op deze locatie in onderlinge samenhang gerealiseerd worden.16 Eind 2007 benaderde de gemeente Delfzijl het stedenbouwkundige
bureau HzA uit Hoorn voor een nadere uitwerking van deze plannen. Intussen werd in het dorp zelf hard gewerkt aan een dorpsvisie, die in
2008 werd gepresenteerd. HzA nam deze dorpsvisie als uitgangspunt voor het schetsen van een hoogwaardig en duurzaam woon-, leef- en

16

Dorpsvisie 2008, p 11–12.
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verblijfsgebied op en rond het Groot Bronswijk-terrein.17 In februari 2009 werd dit Dorpsontwikkelingsplan vastgesteld door de
gemeenteraad. De plannen voorzagen in luxe zorgwoningen en villa’s voor ouderen. Het realiseren hiervan zou gepaard gaan met een
clustering van (zorg)voorzieningen op deze locatie. Daarnaast zou het Hondshalstermeer worden uitgebreid richting het dorp. De nieuw te
realiseren woningen zouden hiermee aan het water komen te liggen. Deze ‘opening naar het water’ zou het mogelijk maken om het dorp op
te nemen in de toeristische ‘lussen’ die in het kader van de Noorderlijke Vaarverbinding gerealiseerd zouden worden. Echter, de Noordelijke
Vaarverbinding kreeg een ander tracé, in 2008 sloeg de crisis toe met alle consequenties van dien voor de woningmarkt en uiteindelijk
zorgde de nieuwe Woningwet in 2015 voor een striktere taakomschrijving van de woningbouwcorporaties. De plannen verdwenen diep in de
bureaula.
Randvoorwaarden voor nieuwe planvorming
Inmiddels schrijven we 2016. De bevolking van Wagenborgen vergrijst in rap tempo. Met de sluiting van Zonnehuis Menterne is een situatie
ontstaan waarin een groeiende zorgvraag gekoppeld wordt aan een verminderde zorginfrastructuur. Reden genoeg voor het dorp om zelf de
regie te pakken in een proces gericht op versterking van het zelfverzorgend vermogen van het dorp. Uitgangspunt hierbij is dat jongeren en
ouderen in het dorp moeten kunnen blijven wonen wanneer zij dat willen.
Het overgrote deel van de huidige woningvoorraad in Wagenborgen bestaat uit koopwoningen. 196 van de ongeveer 750 woningen zijn
sociale huurwoningen en als zodanig in het bezit van Woonstichting Groninger Huis en WZN. Het overgrote deel van deze huurwoningen
bestaat uit gezinswoningen. Bijna 30%, of te wel 58 woningen waaronder ook de 46 aanleunwoningen van WZN, zijn levensloopbestendige
woningen.
In het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta dat in 2013 werd gepresenteerd, staan afspraken over nieuwbouw in de regio. In principe geldt
een zo goed als vaste verhouding tussen woningen die gesloopt moeten worden en woningen die in plaats hiervan nieuw gebouwd mogen
worden. Alleen voor zorgeenheden gelden andere mores. In februari 2014 heeft de gemeenteraad van de gemeente Delfzijl bij de
behandeling van de Actieplannen Sloop en Nieuwbouw het standpunt ingenomen dat er eerst nieuw gebouwd moet worden voordat er
gesloopt wordt, om zodoende het wegtrekken van inwoners te voorkomen.

17

Dorpsvisie 2008, p 6.
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Levensloopbestendig of levensloopgeschikt
Levensloopbestendig wonen is in de jaren negentig bedacht door de Stichting Humanitas, en ook de
benaming levensloopbestendige woning komt daarvandaan. Het betekent dat woningen zo zijn
gebouwd dat de bewoners erin kunnen blijven wonen als hun levensomstandigheden veranderen,
bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een handicap. Het is inmiddels een bekend begrip:
‘levensloopbestendig’ staat sinds 2005 in de grote Van Dale.
Er bestaan een paar alternatieven voor levensloopbestendig, maar die worden in de praktijk veel
minder

gebruikt.

Toch

is

één

bepaalde

term

langzaam

in

opkomst:

levensloopgeschikt.

Levensloopgeschikte woningen worden ook wel kortweg levensloopwoningen genoemd. Inmiddels gebruiken diverse
gemeenten en instellingen het woord levensloopgeschikt.
https://onzetaal.nl.
Voorbeelden van levensloopbestendige woningen zijn onder andere nultreden-woningen, serviceflats, MIVA-woningen en
kangoeroewoningen. Voorbeelden van voorzieningen zijn: verlaagde drempels, een inloopdouche, een slaapkamer en/of
badkamer op de begane grond, een traplift, wandbeugels en handgrepen, een antislipvloer, bredere deuren, aangepaste
keuken en badkamer, etc.
Domotica kan deze aanpassingen aanvullen waarddor de woning nog comfortabeler en veiliger wordt.

Uit de bewonersenquêtes en verslagen van bezoeken aan het dorp van het college van B&W van Delfzijl blijkt dat in Wagenborgen een heel
duidelijk tekort wordt gevoeld aan levensloopbestendige woningen voor ouderen, en aan starterwoningen. De enquêtes uit 2014 laten zien
dat maar liefst 92% van de bewoners in Wagenborgen wil blijven wonen als dat mogelijk is. Hiertoe wil ruim 62% zijn/haar woning
verbouwen tot levensloopbestendige woning. Uit de gesprekken tussen Woonstichting Groninger Huis en een aantal inwoners blijkt bovendien
dat men zorgen heeft over:
v

de onverkoopbaarheid van huizen;

v

de veiligheid van lichtdementerende ouderen;

v

onvoldoende afstemming tussen wonen en welzijn; en
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v

het voortijdig vertrek van ouderen naar omliggende dorpen als intramurale voorzieningen verdwijnen. De angst is groot dat andere
voorzieningen, gegeven de wisselwerking tussen voorzieningen, ook verdwijnen
uit het dorp.

Uit deze gesprekken met bewoners is ook naar voren gekomen dat veel mensen kansen
zien voor geclusterd wonen voor ouderen, vooral in combinatie met zorg (huisarts,
respijtbedden, e.d.) en een sociale ontmoetingsruimte. Ook wordt veel gesproken over
professionele zorg aangevuld met vrijwilligerswerk voor klusjes, vervoer etc. als
noodzakelijke voorwaarde om ouderen langer zelfstandig te kunnen laten wonen.
Focusgroep ‘Levensloopbestendig en duurzaam (ver)bouwen’
Binnen de focusgroep ‘Levensloopbestendig en duurzaam (ver)bouwen’ werd al snel
duidelijk dat het dorp Wagenborgen alleen toekomstbestendig gemaakt kan worden
wanneer de woningvoorraad zo veel mogelijk levensloopbestendig en duurzaam gemaakt
wordt. Voor particuliere huiseigenaren zag de focusgroep kansen in een pilot-project
waarbij huizen stap voor stap kunnen worden verbouwd om deze levensloopbestendig en
duurzaam te maken. Voor een deel van de sociale huurwoningen liggen er kansen in het
kader van het Strategisch Voorraadbeleid van de Woonstichting Groninger Huis, waarin
de sloop- en nieuwbouwopgave staat omschreven. Onderstaand is voor een dergelijke
pilot een stappenplan opgenomen.
Stappenplan pilot-project ‘Verduurzaming Woningvoorraad Wagenborgen’
Stap 0: Samenstellen projectgroep en genereren middel voor aanstelling projectleider
Voor de begeleiding van de projectleider (zie stap 1) en als klankbord voor het gehele project moet een projectgroep worden
samengesteld met daarin (vertegenwoordigers van) direct betrokkenen. In de stuurgroep en de focusgroepen zijn al verschillende
stakeholders betrokken bij het vormgeven van dit toekomstplan. Mogelijk moeten bij de uitwerking van dit plan nog extra partners
betrokken worden.
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Daarnaast moet het geld gevonden worden voor de aanstelling van een projectleider die in staat is onderzoek te doen en middelen te vinden voor
het realiseren van de pilot. De VDW heeft tijdens de bijeenkomsten van de focusgroep aangegeven de trekker van het pilot-project te willen zijn.
Stap 1: Aantrekken projectleider en uitvoeren vooronderzoek
Allereerst dient een professionele projectleider aangetrokken te worden die een vooronderzoek kan verrichten op basis waarvan een integraal
projectplan geschreven wordt. Op grond van dit plan kunnen de middelen vrijgemaakt worden om het project te realiseren. In het plan zal onder
andere aandacht besteed moeten worden aan de volgende vragen:
•

Wat is/zijn de doelgroep(en) van het project?

•

Bestaat er voldoende draagvlak onder deze doelgroepen om een pilot-project succesvol te kunnen uitvoeren?

•

Hoeveel deelnemers zijn nodig om een haalbaar pilot-project uit te voeren?

•

Welke financieringsbronnen kunnen voor het pilot-project en voor deelnemers na de pilot-periode worden aangesproken?

•

Welke (regionale) partners kunnen worden betrokken bij de realisatie?

Financieringsmogelijkheden voor iedereen!
Voor het financieren van de noodzakelijke verbouwing van hun woning zullen veel inwoners van
Wagenborgen een beroep moeten doen op een lening. Een verbouwing en verduurzaming kan weliswaar
de waarde van de woning verhogen, maar een lening krijgen is om verschillende reden niet altijd
makkelijk. Mogelijkheden die op dit moment lijken te bestaan zijn:
1.

Er bestaat een samenwerking tussen o.a. Rabobank en Triodosbank waarbij particulieren geld kunnen lenen,

die worden terugbetaald via de energiebesparingen: www.ikinvesteerslim.nl
2.

Een andere mogelijkheid wordt voorgesteld in het artikel Langer Thuis? van Platform 31, een kennis- en

netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. In dit artikel wordt voorgesteld dat een partij, bijvoorbeeld
een gemeente18, een revolving fund inricht van waaruit laagrentende leningen worden verstrekt. Van de ontvangen
rente en aflossing kunnen dan weer nieuwe leningen worden verstrekt. Ook kan ervoor worden gekozen om, voor

18

In het geval van Wagenborgen valt ook te bezien in hoeverre de VDW hierbij een rol kan spelen.
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mensen met een zeer klein inkomen, de lening pas te laten aflossen wanneer het huis wordt verkocht of de bewoners
overlijden.
3.

Daarnaast suggereert Platform 31 een samenwerking met Zorgverzekeraars en andere partijen zoals de

gemeenten die zorg moeten dragen voor de uitvoering van de WMO. Met goede aanpassingen in huis neemt de
huishoudelijke zorgvraag gemiddeld met een half uur per week af. Daarnaast is uitgerekend dat het veilig maken van
een trap en het plaatsen van een tweede toilet op de slaapverdieping 13 tot 17 miljoen euro aan directe medische kosten
kan besparen door het verminderen van het aantal mensen dat van de trap valt. Bij een maximale doorvoering van
preventieve maatregelen in woningen van senioren kan dat volgens Platform 31 leiden tot een besparing op directe
medische kosten tussen de 45 en 60 miljoen euro.19
4.

De gemeente Delfzijl geeft aan wel mee te willen denken over financiering, maar het liefst meewerkt aan

plannen die gemeentebreed zijn.
5.

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) heeft een toolbox ontwikkeld met

daarin, op aanreiken van Het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen, de zogenoemde ‘blijverslening’. Juist omdat
ouderen vaak geen hypotheek meer bij een bank kunnen krijgen, stelt deze lening huizenbezitters in staat hun huis
levensloopbestendig te maken. Na opname in een verpleeghuis of na overlijden, kan de lening worden afgelost vanuit de
verkoopopbrengsten van de woning. Net als bij de starterslening staat de gemeente garant. Sinds november 2015 biedt
SVn dit instrument aan. De gemeente Delfzijl heeft als een van de eerste gemeenten in Nederland dit instrument
omarmd.20

Een ander onderdeel van het vooronderzoek moet zijn het inventariseren van ‘best practices’ en ervaringen vanuit andere pilot-situaties. In
Nieuwolda (gemeente Oldambt) is enige tijd geleden een bewonersproject opgestart om uit te groeien tot het ‘energiezuinigste dorp van
Nederland‘. Zo dicht bij huis biedt dit naast mogelijkheden tot samenwerking ook een makkelijke vraagbaak als het gaat om ervaringen opgedaan
in de praktijk. In Nieuwolda bleek het bijvoorbeeld erg moeilijk om bewoners van sociale huurwoningen over de streep te trekken hun woning te
laten verduurzamen met een beperkte huurstijging tot gevolg. Ook bleek het lastiger dan gedacht om lokale ondernemers deel te laten nemen
aan speciaal ontworpen onderwijsprogramma’s op het gebied van verduurzaming. In Leveroy21 (Limburg) bleek bovendien dat men zich snel
19

Platform 31, 2014, p. 6, 52-53. Deze samenwerking zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot een subsidieregeling waarbij (van tevoren afgestemde) aanpassingen aan
het huis kunnen worden gerealiseerd vanuit het WMO-budget.
20
Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen, Van tehuis naar thuis. Hoe is te bevorderen dat mensen zelfstandig kunnen (blijven) wonen? Den Haag, maart 2016.
21
Leveroy, een klein vergrijzend dorp van ongeveer duizend inwoners in Limburg, heeft het probleem dat er te weinig jongeren actief zijn op de plaatselijke
woningmarkt, waardoor ouderen in onverkoopbare huizen moeten blijven wonen. Bijkomende problemen waren dat zij niet voor een sociale huurwoning in
aanmerking terwijl de geplande nieuwbouw voor senioren niet doorging. Naar aanleiding hiervan werd in het dorp een project opgezet waarbij bewoners een
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verkijkt op het aantal uren dat door vrijwilligers moet/kan worden ingezet. Het gevaar dat hierdoor ontstaat is dat gedurende het proces
enthousiaste vrijwilligers weg kunnen vallen vanwege de werkdruk, ook wel vrijwilligers burn-out genoemd. Al met al zeer nuttige ervaringen die
de haalbaarheid van de pilot in Wagenborgen zouden kunnen versterken.

De No Regret-methode
Binnen het project zou gebruik gemaakt kunnen worden van de zogenaamde no regret-methode. Dit houdt in dat
maatregelen zo gepland worden dat aanpassingen, latere renovaties, verduurzamende maatregelen en
verbouwingen niet in de weg staan. Particulieren kunnen aan de hand van een dergelijke planning beter inschatten welke
aanpassingen ze het eerst moeten uitvoeren en welke later zodat ze elkaar niet ‘bijten’ in het geval dat ze niet
tegelijkertijd worden uitgevoerd.
Bekeken zou kunnen worden of voor geïnteresseerde Wagenborgers een individueel stappenplan opgezet kan worden dat
niet alleen stapsgewijs uitgevoerd kan worden, maar dat bovendien de mogelijkheid biedt om gaande het traject andere
prioriteiten te stellen zonder daarmee andere opties uit te sluiten.

Stap 2: Opstellen communicatiestrategie
De bevolking zal vroegtijdig bij de ontwikkelingen betrokken moeten worden. Zij moeten het belang inzien van de verduurzaming en het
levensloopbestendig maken van de eigen woning, want zij zullen een groot deel van de kosten die hiermee gemoeid zijn op zich moeten nemen.
Ten behoeve hiervan zal een heldere communicatiestrategie opgesteld moeten worden. De ervaringen opgedaan in het verduurzamingproject in
buurdorp Nieuwolda kunnen hierbij goede diensten verlenen. Elementen die hieruit overgenomen kunnen worden zijn:
v

Wagenborgers moeten het project omarmen als een eigen project en niet een project van de gemeente, de provincie of woningstichting.

v

Wel moet het onomstotelijk duidelijk zijn dat organisaties zoals de gemeente, woningstichting en dorpsbelangen achter de plannen staan.

v

Mensen moeten vertrouwen hebben in de aanbieders en een regionaal/lokaal contactadres hebben waar zij met hun vragen terecht
kunnen.

v

Het is belangrijk duidelijk aan te geven wat de te verwachten voordelen op korte en langere termijn zijn.

quickscan van hun huis konden maken om vervolgens te bepalen of ze een gesprek met een expert wilden ten behoeve van het levensloopbestendig maken van de
eigen woning. Deze expert maakte vervolgens op basis van de wensen van de bewoners een adviesrapport.
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Lokale energiemaatschappijen
In een artikel in het Dagblad van het Noorden van 8 juni 2015 geeft prof.dr. F.N. Stokman (RUG) aan dat het
grote voordelen heeft om met lokale energiemaatschappijen zoals Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) samen te
werken. Juist omdat zij regionaal zijn samengesteld en regionaal werken, wekken zij vertrouwen. Hierdoor kunnen zij de
bevolking sneller enthousiast maken voor een project rond verduurzaming.
NLD energie is een coöperatie en energieleverancier voor en door inwoners van het Noorden. Lokale energiecoöperaties
kunnen stroom leveren aan NLD energie. Particulieren kunnen, net als bij andere energieleveranciers, klant worden.
Daarnaast ondersteunt NLD energie lokale coöperatieven op financieel en procesmatig gebied.

Daarnaast zijn er in Nederland diverse projecten uitgevoerd waarbij bewustwording een belangrijk onderdeel is. Voorbeelden hiervan zijn
bijvoorbeeld het project ‘Lang zult u wonen’ en ‘Duurzaam wonen in Leveroy’. Soms wordt deze taak opgepakt door de gemeente, soms door een
speciaal in het leven geroepen werkgroep.
Stap 3: Werven van deelnemers voor de pilot
Als een goede communicatiestrategie is opgesteld, kan worden gestart met het werven van deelnemers voor de pilot. Bewoners moeten in deze
fase uitgebreid geïnformeerd worden over het project en de mogelijkheden en consequenties die dit heeft voor de eigen situatie. De instrumenten
die hiervoor zijn ingezet in het kader van het verduurzamingsproject in Nieuwolda zijn:
v

Dorpsambassadeurs – oftewel dorpsbewoners die het project ondersteunen en anderen kunnen overtuigen van het nut van het project.
Het is de uitdaging om juist in het begin een aantal mensen enthousiast te maken, zij werken als katalysator naar de rest van het dorp.

v

Nieuwe media - een documentaire op YouTube, een filmpje op YouTube plaatsen van werkzaamheden zodat inwoners een beeld kunnen
krijgen van wat er gaat gebeuren. Dit middel leent zich overigens ook uitstekend voor communicatie naar subsidieverstrekkers en
vergunningverleners.

v

Informatieavonden - inwoners worden geïnformeerd over het project en de mogelijkheden per type woning. Het is raadzaam gebleken
verschillende avonden te organiseren voor ondernemers, huiseigenaren en huurders, aangezien deze verschillende vragen en belangen
hebben.
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v

Inloopavonden - waar de bewoners terecht kunnen voor meer informatie per type product, kennis kunnen maken met de uitvoerders en
alvast een eerste indruk van de eigen situatie en mogelijkheden kunnen krijgen.

v

Website – een extra vangnet voor veelgestelde vragen.

v

Informatiepunt - waar inwoners op gezette tijden terecht kunnen met hun vragen.

Uit andere projecten valt de les te leren dat het bij dit soort langdurige trajecten belangrijk is de aandacht vast te houden. Het smeden van
samenwerkingsvormen, het aanvragen van subsidies; het kost allemaal veel tijd. Dat is iets dat bewoners niet altijd goed kunnen overzien. Bij
het uitblijven van een regelmatige informatiestroom wordt al gauw de conclusie getrokken dat het met het project niet goed gaat. Bewoners
moeten daarom ook vooral tussentijds regelmatig worden geïnformeerd over het aantal deelnemers, de voortgang, etc. Daarnaast moet hen de
mogelijkheid worden geboden in een latere fase alsnog met het project mee te doen.
Stap 4: Uitvoering pilot-project
Wanneer voldoende deelnemers voor het pilot-project zijn geworven, kan worden gestart met de uitvoering van de pilot.

ADVIES FOCUSGROEP LEVENSLOOPBESTENDIG EN DUURZAAM (VER)BOUWEN AAN DE STUURGROEP
TOEKOMSTPLAN WAGENBORGEN

•

De

focusgroep

‘Levensloopbestendig

en

duurzaam

(ver)bouwen’

adviseert

de

stuurgroep

Toekomstplan

Wagenborgen om een beperkt pilot-project op te starten om woningen in brede zin te verduurzamen. De ervaringen die
in deze pilot-setting worden opgedaan, kunnen vervolgens breder worden uitgerold in het dorp. De pilot dient zich in
eerste instantie te richten op de particuliere woningbezitters. De partners dienen zich er echter nadrukkelijk aan te
verbinden er naar te streven waar mogelijk de sociale huurwoningen bij deze ontwikkeling te betrekken. Ouderen
kunnen zo langer in het eigen huis blijven wonen waarbij op termijn de woonlasten als gevolg van de verduurzaming
worden verlaagd.
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•

In Wagenborgen staan veel oudere woningen met een laag energielabel. Zo is van woningen gebouwd voor 1985

te verwachten dat ze energielabel D-E-F hebben. Op deze woningen zal met goede maatregelen maar liefst 50%
besparing mogelijk zijn op gas. Geadviseerd wordt om binnen het pilot-project zo veel mogelijk met regionale partners te
werken, zodat op deze wijze ook een stimulering van de regionale economie wordt bewerkstelligd.

•

Ook wordt aangeraden bij de uitwerking van de pilot contact te zoeken met de Vereniging Dorpsbelangen

Nieuwolda om zo te bezien of de inspanningen van deze vereniging om hun dorp tot het duurzaamste dorp van
Nederland te maken, gecombineerd kunnen worden met de plannen in Wagenborgen.

39
TOEKOMSTPLAN WAGENBORGEN

6

Zorg(en) voor Wagenborgen

De bevolking van Wagenborgen is gehecht aan haar dorp en wil er zo lang mogelijk blijven wonen. Met Zonnehuis Menterne was dit (bijna) tot de
laatste levensfase gegarandeerd. Alleen bij zware zorg moest een inwoner noodgedwongen het dorp verlaten voor een plaats in een verpleeghuis
in de regio. Gewijzigd beleid en veranderingen in de financiering van de zorg hebben er voor gezorgd dat de combinatie van wonen en zorg voor
lagere zorgzwaarte pakketten (zzp’s) in een verzorgingshuis niet meer mogelijk is. Voor de dubbel vergrijzende bevolking van Wagenborgen
zullen, nu Zonnehuis Menterne sluit, andere oplossingen gezocht en gevonden moeten worden.
Ouderen in Wagenborgen zullen, net als elders in Nederland, langer thuis blijven wonen. Daar moet het huis op ingericht zijn of worden. In het
vorige hoofdstuk is al ingegaan op de mogelijkheden rond het levensloopbestendig en duurzaam maken van de eigen woning en van sociale
huurwoningen. Dit hoofdstuk kijkt naar de uitkomsten van twee andere focusgroepen te weten ‘Vrijwilligersnetwerk Wagenborgen’ en ‘Wonen en
zorg’. De focusgroep rond het vrijwilligersnetwerk onderzocht de mogelijkheden om een netwerk binnen het dorp op te zetten dat klussen en
diensten coördineert en uitvoert voor inwoners die daar behoefte aan hebben. In de praktijk betekende dit dat een groot aantal initiatieven dat al
ontwikkeld was elkaar zou moeten vinden om zo de ontwikkeling te maken naar een krachtiger structuur. De tweede focusgroep richtte zich op
mogelijkheden om de zorgstructuur in Wagenborgen op een zodanig niveau te houden dat ouderen zo lang mogelijk in het eigen dorp kunnen
blijven wonen. De aanbevelingen van de eerste focusgroep zijn inmiddels omgezet in de praktijk. De focusgoep ‘Wonen en zorg’ kreeg een
doorstart in de periode november 2015 - april 2016 om te komen tot een meer uitgewerkt plan.22
Zorginfrastructuur in Wagenborgen anno 2016
Zonnehuis Menterne leverde 24-uurszorg aan maximaal 70 bewoners. Naast een woon-zorg-voorziening voor haar bewoners bood Zonnehuis
Menterne de mogelijkheid voor een kortdurende opname (KDO) aan ouderen die kortdurende intensieve(re) zorg nodig hadden, maar die geen
verblijfsindicatie voor een verzorgingshuis kregen. In deze constructie waren er 10-15 KDO-plaatsen beschikbaar bij Menterne.

22

Besluit stuurgroep tijdens de stuurgroepvergadering van 30 september 2015.
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Tenslotte bood het verzorgingshuis, vanuit haar functie als 24-uurszorgverlener, gezonde ouderen de mogelijkheid zelfstandig te huren. In het
kader van het project All inclusive

23

(2014-2015) was hiermee geëxperimenteerd. Op deze basis woonden hier vijf mensen in de periode 2014-

2016. Wanneer dit nodig was, kon aanvullend incidenteel zorg door Zonnehuis Thuis worden verleend. Op deze manier konden ouderen, ook met
een planbare zorgbehoefte, in een beschutte omgeving wonen waar makkelijk sociale contacten te leggen waren. Gaande het project werd echter
duidelijk dat dit voor de Zonnehuisgroep Noord geen exploitabele vorm van wonen met zorg bood. De reden hiervoor was dat de maximale
huurprijs te gering was en het aanvullende diensten pakket gegeven de sociaal-economische status van de potentiële bewoners te duur.
In de overgangsfase naar de uiteindelijke geplande sluiting van de locatie in 2018, besloot Zonnehuisgroep Noord ook een ander experiment uit
te voeren in Menterne. Het dorp werd gevraagd om zich vrijwillig in te zetten voor het verzorgingshuis zodat alle functies in de overgangsfase
behouden konden blijven. De respons op deze oproep was zodanig groot dat het mogelijk leek Menterne open te houden tot 1-1-2018.24 Echter,
inmiddels is ondanks deze experimenten en de inzet van velen Zonnehuis Menterne gesloten. Oktober 2015 maakte de directie bekend dat de
formele sluiting van het huis met 18 maanden zou worden vervroegd. De laatste bewoners zijn maandag 14 maart 2016 verhuist. Dit slaat, veel
sneller dan verwacht, een enorm gat in de zorginfrastructuur van het dorp.
De resterende zorginfrastructuur in het dorp bestaat uit thuiszorg of verpleging thuis via een van de gecontracteerde aanbieders. Daarnaast is
ook de wijkverpleegkundige van Zonnehuisgroep Noord nog aanwezig in het dorp en natuurlijk Medisch Centrum de Noord-Ooster

23

Dit project werd opgestart binnen het kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis, ondersteund door de ministeries van BZK en VWS en gedragen door
verschillende partijen. Naast diverse zorgverlenende organisaties w.o. Zonnehuisgroep Noord, waren dit Aedes-Actiz, kenniscentrum Wonen-Zorg, Actiz en Platform
31.
24
RTV Noord 5 februari 2015.
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Focusgroep ‘Vrijwilligersnetwerk Wagenborgen’
De focusgroep ‘Vrijwilligersnetwerk Wagenborgen’ is in het voorjaar van 2015 aan de slag gegaan met de vraag: wat is nodig om een vangnet
voor hulpbehoevende inwoners van Wagenborgen te realiseren. Al snel werden de leden van de focusgroep het er over eens dat het netwerk zou
moeten helpen en ondersteunen met dienstverlening maar zeker geen zorg zou moeten verlenen. Dat is en blijft de taak van professionele
zorgverleners aldus de focusgroep. Daarnaast wilde de focusgroep nadrukkelijk uitgaan van alle initiatieven die al in Wagenborgen bestonden: de
vrijwilligersvacaturebank van de Stichting Welzijn Delfzijl, de vrijwilligerspools van beide kerken en de vrijwilligersgroep die zich inmiddels had
aangemeld voor Menterne. Het verbinden van deze vrijwilligersgroepen zou een van de doelstellingen moeten zijn. Wat vervolgens overbleef
waren vragen als: wat zou het netwerk wel kunnen doen en hoe zou dit organisatorisch ingebed moeten worden?
Tijdens een van de bijeenkomsten van de focusgroep heeft een vertegenwoordiger van Zorgcoöperatie Loppersum verteld over de keuzes, de
vragen en de ervaringen met vrijwilligers in Loppersum. Van de ongeveer 2.500 inwoners van dat dorp waren inmiddels 550 lid van deze
zorgcoöperatie. Niet alle leden waren actief als vrijwilliger, veel inwoners waren lid om het initiatief financieel te ondersteunen. Er was destijds in
Loppersum bewust gekozen om niet te veel van tevoren vast te leggen. Dit betekent dat er af en toe ad hoc besluiten genomen worden. Om dit in
goede banen te leiden is er een speciale commissie opgericht. Het voordeel van deze werkwijze is dat de coöperatie zich op een natuurlijke
manier heeft kunnen ontwikkelen, al naar gelang vraag en aanbod. http://www.zorgcooploppersum.nl/
De bijeenkomsten van de focusgroep leverden een aantal duidelijke voorkeuren op. Zo werd gesteld dat:
•

het vrijwilligersnetwerk hulp en ondersteuning zou moeten bieden, maar geen zorg. Zorgtaken dienen te allen tijde uitgevoerd te worden
door professionele, gecertificeerde zorgverleners;

•

de organisatievorm inbreng vanuit de leden moet toestaan. Dat betekent dat het platform een verenigingsvorm moet krijgen of een
coöperatie moet worden. Hierdoor kan het platform zich geleidelijk aan ontwikkelen vanuit de wensen van de Wagenborgers;

•

inwoners lid moeten kunnen worden van het platform. Als lid kunnen zij gebruik maken van de dienstverlening die aangeboden wordt.
Voor dit lidmaatschap betalen zij een jaarlijkse bijdrage en voor iedere dienst wordt daarnaast een beperkte vergoeding gerekend;

•

niet alleen de klussen, maar ook de coördinatie van het netwerk door een vrijwilliger gedaan zou moeten worden die hier, indien nodig,
bij ondersteund wordt door een professional, bijvoorbeeld vanuit de Stichting Welzijn Delfzijl;
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•

in eerste instantie met een telefonische aanmelddienst en een mondeling spreekuur gewerkt moet gaan worden omdat veel ouderen een
website als een drempel zullen ervaren. In een latere fase kan een website ontwikkeld worden waarop diensten kunnen worden
aangeboden en gevraagd;

•

vrijwilligers een contract moeten tekenen omdat zij vaak met vertrouwelijke zaken in contact komen en zij hierdoor terug kunnen vallen
op de vrijwilligersverzekering die de gemeente Delfzijl heeft afgesloten via de VNG;

•

de hulpvraag altijd in behandeling wordt genomen, ongeacht de eigen middelen van de vrager.

Het advies dat vanuit de focusgroep ‘Vrijwilligersnetwerk’ in september 2015 werd gegeven aan de Stuurgroep Toekomstplan Wagenborgen was
om
•

de VDW het initiatief te laten nemen tot het oprichten van een breed vrijwilligersplatform waarin alle vrijwilligersinitiatieven die betrekking
hebben op Wagenborgen konden samenwerken.

•

de VDW een keuze voor de juridische constructie (vereniging of coöperatie) te laten maken op grond van de uitkomsten van de discussie
in de focusgroep en eventueel eigen onderzoek. Vervolgens statuten uit te laten werken rekening houdend met de uitkomsten van de
focusgroep-bijeenkomsten.

Inmiddels is de vereniging Vrijwilligers Netwerk Wagenborgen (VNW) opgericht. Op 22 oktober 2015 passeerden de statuten bij de notaris. Het
bestuur bestaat uit Bé Schuth (oud-huisarts te Wagenborgen en voorzitter van het bestuur), Nico Oosterom (secretaris) en Marten Brandsma
(penningmeester) beide vanuit de VDW en de leden Marian Beltman (vrijwilligers Menterne) ds. Raymond Poede en Klaske Brons (beide vanuit de
gelederen van de kerken), Diewerke Ploeger en Willemien Snijder. Een eerste doelgroep waarop het netwerk zich heeft gericht, is die van de
bewoners van de aanleunwoningen, die na de sluiting van Menterne niet meer kunnen leunen op de zorg en dienstverlening die vanuit deze
locatie werd aangeboden. Naast dit initiatief vanuit de VNW is ook WZN actief om een alternatief te vinden en te realiseren voor de zorg en
diensten die de bewoners van de voormalige aanleunwoningen vanuit Menterne konden betrekken. Gedacht wordt aan het inrichten van een zorg/ steunpunt terwijl inmiddels ook de grote zaal van Menterne aan deze groep ter beschikking is gesteld voor sociale activiteiten.
Focusgroep ‘Wonen en Zorg’
Wagenborgen heeft een geschiedenis als ‘inclusieve samenleving’. Een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen ongeacht culturele
achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen. Van oudsher dragen alle groepen hun steentje bij aan de leefbaarheid van het dorp. Deze
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traditie is de basis waarop in de focusgroep ‘Wonen en zorg’ gezocht is naar een manier om ouderen ook na sluiting van Menterne zo lang
mogelijk zelfstandig en beschut in het eigen dorp te laten wonen. Juist omdat hiervoor verschillende opties denkbaar zijn, is binnen de focusgroep
in eerste instantie nagedacht over de vraag: Wat is de vorm van beschutting die wenselijk is? Wat hieruit naar voren kwam was:
§

veiligheid in en om huis;

§

gezelligheid en sociale contacten;

§

toegang tot zorg wanneer dit nodig is.

Gebleken is dat wanneer ouderen in een veilige, beschutte omgeving kunnen wonen, dit een preventieve werking heeft. Ouderen blijven dan
langer sociaal, actief en gezond. Naast het traditionele verzorgingshuis, waarvoor door de nieuwe wet- en regelgeving geen ruimte meer bestaat,
zijn andere combinaties van wonen en zorg denkbaar die hier bij aansluiten. Dat was het startpunt voor de discussie in de focusgroep. Verderop
in dit hoofdstuk staan voorbeelden van projecten (best practices) die eveneens kunnen bijdragen aan het welzijn van oudere (en andere)
inwoners van Wagenborgen, en die aanvullend op de beschutte woonvorm ontwikkeld zouden kunnen worden, waardoor een voorbeeldproject op
het gebied van zorgvernieuwing gerealiseerd kan worden.
Een ander aspect van de discussie binnen de focusgroep was de noodzaak die werd gevoeld dat de beschutte woonvorm gerealiseerd diende te
worden voordat de 24-uurszorg vanuit Menterne gestopt zou worden. Gevreesd werd dat wanneer de ouderen uit Wagenborgen vertrokken, zij
niet meer terug zouden keren na realisatie van een beschutte woonvorm. Met dit beeld voor ogen is onder andere op 16 november 2015 het
gesprek aangegaan met het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen van de ministeries Wonen en Rijksdienst en Volksgezondheid, Welzijn en
Sport. Dit kon echter niet voorkomen dat op 14 maart 2016 de laatste bewoners vanuit Menterne verhuisden naar woon-zorgvoorzieningen in de
omgeving of terug gingen naar het eigen huis. De nieuw samengestelde focusgroep zag zich dan ook niet alleen voor een andere situatie, maar
ook een heel andere uitdaging geplaatst.
Op grond van deze uitgangspunten heeft de focusgroep zich gebogen over de toen actuele situatie en de mogelijkheden die deze bood voor de
ontwikkeling van een alternatieve beschutte woonvorm. Om deze te versterken is gesuggereerd om de mogelijkheden te onderzoeken om
geografisch gezien ‘naast’ en ten dienste van deze beschutte woonvorm een (zorg)dienstencentrum te realiseren met daarin ruimte voor:
- de apotheekhoudende huisartsenpraktijk, fysiotherapie en psycholoog;
- een post voor bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige;
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- 2-3 KDO plaatsen;
- sociale activiteiten.
Het advies dat vanuit de focusgroep ‘Wonen en zorg’ in september 2015 werd gegeven aan de Stuurgroep Toekomstplan Wagenborgen was om
•

er als partners, verenigd in de Stuurgroep Toekomstplan Wagenborgen gezamenlijk naar te streven een beschutte woonvorm in
Wagenborgen te realiseren, waarbij aandacht zou zijn voor:

•

o

veiligheid in en om huis;

o

gezelligheid en sociale contacten;

o

toegang tot zorg wanneer dit nodig is.25

deze beschutting te optimaliseren door geografisch naast en ten dienste van de beschutte woonvorm een (zorg)dienstencentrum te
realiseren.

Op grond van deze aanbeveling en de twee scenario’s die toen geschetst werden (scenario 1: het uiteindelijke verdwijnen van de formele
zorginfrastructuur uit Wagenborgen en scenario 2: het herstructureren van de zorginfrastructuur in Wagenborgen) heeft de Stuurgroep
Toekomstplan Wagenborgen besloten de focusgroep ‘Wonen en zorg’ een doorstart te laten maken. Onderstaand worden eerst de belangrijkste
uitgangspunten van de partijen in de discussie geschetst om vervolgens te komen tot een hier op gebaseerd concept voor wonen en zorg in
Wagenborgen dat uitwerking verdient en een aanbeveling aan de Stuurgroep Toekomstplan Wagenborgen.
Uitgangspunten partijen focusgroep ‘Wonen en zorg’+
WZN heeft aangegeven dat haar panden op het Menterne-terrein (hoofdgebouw en aanleunwoningen) in 2022 boekhoudkundig zijn afgeschreven.
Ook heeft WZN aangegeven onder de huidige omstandigheden geen ombouw of aanpassing (onbekendheid met aardbevingbestendigheid
gebouw, geen partner voor de exploitatie, etc.) te financieren.

25

Deze uitkomsten komen overeen met de aspecten die werden benoemd in het kader van het project ‘All-inclusive’ waarbij ouderen gevraagd werden naar

hun motieven om te gaan huren in een woon-zorgcentrum. Hier werden ook nog genoemd ‘faciliteiten en comfort’, ‘toenemende behoefte aan
dagstructurering’. Olde Bijvank, E. (2015), All-inclusive. Nieuw en betaalbaar woonserviceproduct in de verzorgingshuizen, Den Haag.
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Woonstichting Groninger Huis heeft aangegeven niet te willen investeren in intramuraal zorgvastgoed. Wel wil zij op ‘de kop’ van het Groot
Bronswijk-terrein een ontwikkeling met een beschutte woonvorm en een zorgdienstencentrum starten, zodat hier een nieuw dorpscentrum kan
ontstaan en zodoende een beschutte woonvorm in het dorp blijft. Duidelijk is uitgesproken dat Groninger Huis een dergelijke ontwikkeling vanuit
exploitatietechnisch oogpunt niet op het Menterne-terrein zal oppakken. In aanloop naar deze ontwikkeling heeft Groninger Huis stappen gezet
om de ‘Villa’ aan te kopen, in eerste instantie met de gedachte hier in samenwerking / afstemming met Medisch Centrum de Noord-Ooster een
zorgdienstencentrum te faciliteren.
Figuur2: Samenhang profielen en behoefte aan huisvesting in het Horizon-model

Inmiddels is gebleken dat een medisch dienstencentrum in een verbouwde villa voor de huisartsenpraktijk niet exploitabel te maken is. Zoekend
naar een passende invulling is Groninger Huis nu met haar architect bezig om plannen uit te werken voor een voorziening voor kwetsbare
ouderen.
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Zonnehuisgroep Noord is ook na de sluiting van Menterne nog steeds een van de gecontracteerde zorgaanbieders voor de gemeente Delfzijl. In
het dorp Wagenborgen bestaat deze zorg uitsluitend uit thuiszorg via Zonnehuis Thuis, gekoppeld aan de inzet van wijkverpleegkundigen.
Aangeboden worden het Volledig Pakket Thuis (VPT) en het Modulair Pakket Thuis (MPT), respectievelijk een integraal (Wlz-zrog) en een modulair
pakket (Wlz-zorg gekoppeld met PGB-zorg) gericht op verpleging en verzorging thuis. In de figuur is dit de groene cirkel. Zware zorg en
begeleiding voor inwoners van Wagenborgen biedt zij intramuraal nog aan in het Ufkenshuis in Siddeburen en de Betingestaete in Delfzijl.
Daarnaast is de Zonnehuisgroep nog steeds de formele huurder van het Menterne-gebouw. De huur van onderhuurder NOVO is inmiddels m.i.v. 1
april beëindigd. De huur van Medisch Centrum de Noord-Ooster is formeel per 1 december 2016 opgezegd. Echter, zowel Zonnehuisgroep Noord
(= de huurder van WZN), als WZN (de eigenaar van het pand), hebben toegezegd dat in het belang van een nieuwe ontwikkeling in het dorp
waar de huisarts bij betrokken is, deze datum opgerekt kan worden.
De gemeente Delfzijl ondersteunt de keuze voor de ontwikkeling op ‘de kop’ van het Groot Bronswijk-terrein en heeft toegezegd hier de
ruimtelijke en regeltechnische randvoorwaarden voor te willen creëren (gedeelte oranje cirkel). Zo wil zij bezien of het vanuit de samenwerking
tussen de verschillende belanghebbenden mogelijk is hier een locatie te realiseren voor
groepsactiviteiten, spreek- en werkkamers voor bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en
Gezin

(CJG),

WMO-consulenten,

wijkverpleegkundigen

en

aanbieders

van

zorg

en

begeleiding. Ook wordt de locatie meegenomen in de afwegingen rond het bepalen van de
locatie van het in Wagenborgen nieuw te bouwen Kindcentrum.
Daarnaast is de gemeente in het kader van de WMO verantwoordelijk voor het compenseren
van burgers, in dit geval ouderen, die minder goed in staat zijn deel te nemen aan de
samenleving, door hen voorzieningen en ondersteuning te bieden zoals bijvoorbeeld
aanpassingen in de woning, dagopvang, etc. In de figuur betekent dit dat zij de
verantwoordelijkheid heeft voor de blauwe cirkel. In dat kader heeft de gemeente ook
aangegeven een coördinerende rol te willen vervullen als het gaat om de afstemming rond
zware ouderenzorg en groepsbegeleiding en dus tussen WMO, Wlz en Zvw.
Gereguleerde begeleiding wordt nu door de gemeente ingekocht als individuele voorziening
of groepsvoorziening. Wat de groepsactiviteiten betreft zou de gemeente graag met het VNW willen onderzoeken wat haar rol hier in zou kunnen
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zijn. Zo zou de VNW in de optiek van de gemeente kunnen doorontwikkelen tot een vereniging die het bij de zorgvraag van haar leden passende
zorgaanbod van een zorgorganisatie zoekt en daarnaast zelf te voorzien in een aanbod van welzijnsactiviteiten (bijv. gezamenlijke maaltijden) en
diensten (bijv. tuinonderhoud).
De VDW onderstreept de uitkomsten van de eerder door haar gehouden enquête waaruit duidelijk naar voren kwam dat de inwoners van het dorp
een ontwikkeling van het Groot Bronswijk-terrein wenselijk achtten.
Daarnaast heeft zij inmiddels het voormalige Rabobank-pand in het dorp aangekocht. Doel is om hier naast huisvesting in de bijbehorende
woning, ook een steunstee en een (vergader)locatie voor de VDW en het VNW in te richten.
Dirk Rezelman, de huisarts achter Medisch Centrum de Noord-Ooster (rode zone), heeft inmiddels een aantal opties voor zijn nieuwe standplaats
onderzocht. Verbouwen van ‘de Villa’ (de optie die was meegenomen door Groninger Huis in de beslissing rond de aankoop van dit pand) bleek te
duur, evenals het huren van het voormalige pand van CBS De Blincke in het dorp. De optie die rest in het dorp zelf is nieuwbouw op ‘de kop’ van
het Groot Bronswijk-terrein. Hier worden besprekingen over gevoerd. Inmiddels heeft de huisarts ruimte geclaimd in Siddeburen om zijn praktijk
te kunnen continueren, wat de uitkomst voor Wagenborgen ook zal zijn.
Menzis is in het kader van de Wet Langdurig Zorg (Wlz) verantwoordelijk voor het regelen van de (niet) planbare zorg aan ouderen die de hele
dag intensieve zorg en / of toezicht nodig hebben (ZZP 4 of hoger); oftewel de 24-uurszorg. Dit kan in een instelling voor 24-uurszorg of thuis
met een VPT of een MPT. Voor 2016 heeft Menzis voldoende Wlz-capaciteit ingekocht.
Ook contracteert Menzis zorginstellingen en leveranciers van zorg en hulpmiddelen die op basis van een PGB-verpleging en verzorging (PGB-vv)
zorg in natura leveren aan PGB-geïndiceerde ouderen die zelf hun zorg ‘inkopen’. Naast deze gecontracteerde organisaties zijn er ook
zorgaanbieders die formele (met een AGB-code) of informele zorg aanbieden respectievelijk met en zonder contract met Menzis. De oudere kan
zelf de zorg met het PGB-vv inkopen. Naast haar rol in het kader van de Wlz heeft Menzis ook een rol door de Zorgverzekeringswet (Zvw).
Menzis stelt zich op het standpunt dat binnen deze constructies voldoende ruimte voor manoeuvreren is. Zij ziet vanuit haar rol geen noodzaak
tot het creëren van meer regelruimte (oranje cirkel).
In relatie tot de ontwikkelingen in Wagenborgen is het van belang dat Menzis alleen bereid en in staat is om de ‘huisartsenbedden’ te vergoeden
wanneer er sprake is van kwalitatieve 24-uurszorg. Oftewel in een situatie waarbij een HBO-opgeleide verpleegkundige 24 / 7 aanwezig is.
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Wanneer deze vorm van zorg niet in Wagenborgen gerealiseerd wordt, betekent dit dat er ook geen door Menzis gefinancierde bedden
gerealiseerd kunnen worden.
Overgangsfase
Zonnehuis Menterne is inmiddels gesloten. De bewoners van het woonzorgcentrum zijn verhuisd. Voor het ontwikkelen van een nieuw woon-zorg
concept voor en in Wagenborgen is een periode van 3 - 5 jaren nodig. Dat betekent dat er sprake is van een overgangsfase waarbij zorg, welzijn
en dienstverlening aan de ouderen die in de aanleunwoningen rond Menterne wonen, maar ook voor de ouderen elders in het dorp, gegarandeerd
moet zijn. Voor de zorg geldt dat Zonnehuis Thuis of een andere zorgverlener via thuiszorg, VPT of MPT, liefst in combinatie met een
wijkverpleegkundige, die de coördinatie op zich kan nemen tussen de verschillende zorgverleners en de zorgvrager, en Medisch Centrum de
Noord-Ooster deze zal realiseren.

De wijkverpleegkundige als verbindende schakel in het dorp
In het kader van de basisverzekering zijn de zorgverzekeraars verantwoordelijk geworden voor de wijkverpleegkundige
zorg. Deze krijgt een steeds belangrijkere rol bij de langdurige zorg. Zo kijkt de wijkverpleegkundige samen met cliënten
wat zij nodig hebben om langer thuis te kunnen wonen. Ook zorgt de wijkverpleegkundige voor een goede afstemming
met andere hulpverleners, zoals de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker.
Voor wijkverpleegkundige zorg hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald.

Welzijn valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Mogelijk kan hier, naast de dagopvang die met de Stichting Welzijn en
Dienstverlening (SWD) wordt georganiseerd, gekeken worden hoe in samenwerking met het VNW een sociale voorziening in het dorp gecreëerd
kan worden. Wanneer dit nog niet gebeurd is, zou met de bewoners een individueel gesprek gevoerd kunnen worden over wat hun wensen zijn in
dezen. Wat de dienstverlening betreft; ook deze kan een gedeelde verantwoordelijkheid zijn van de gemeente / SWD en het VNW. Door de
overgangsperiode in te vullen op het niveau van functies, kan het model dat hiermee wordt gecreëerd verder over het dorp worden uitgerold en in
een latere fase worden meegenomen in het te realiseren woon-zorg concept.
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Bij de planning van een eventuele sloop van Menterne moet nadrukkelijk rekening gehouden worden met de bewoners van de aanleunwoningen.
Langdurige leegstand van het hoofdgebouw vergroot het gevoel van onveiligheid, terwijl sloopwerkzaamheden een aanslag kunnen vormen op het
dagelijks leven.
Woon-zorg concept
De wensen vanuit het dorp zijn helder: een woon-zorg voorziening in combinatie met een zorgdienstencentrum op ‘de kop’ van het Groot
Bronswijk-terrein. Hiervan is uitgegaan bij onderstaand concept.
Wonen
Woonstichting Groninger Huis heeft aangegeven op ‘de kop’ laagbouw te willen realiseren in een stijl passend bij de omgeving van het
landschapspark en de Amsterdamse School-stijl van ‘de Villa’ voor de doelgroep ‘ouderen met AOW en een klein pensioentje’.26 Het aantal
woningen dat hier geprojecteerd zal worden, wordt nog onderzocht (behoeftepeiling, etc.) maar ligt vermoedelijk rond de 8 à 10 woningen.
Omdat de groep (zeer) ouden de eerste jaren nog relatief sterk stijgt, maar deze over 15-20 jaren weer begint te dalen, moet flexibel worden
gebouwd. Door flexibel en duurzaam te bouwen en in samenwerking met de gemeente te experimenteren met (de bekostiging van) moderne
domotica en gemeenschapsruimtes kan hier een nieuwe woonconcept worden gebouwd dat ‘levensloop faciliterend’ kan worden genoemd.
Zorg
De zorg wordt in deze woonvoorziening en elders in het dorp gegeven door gecontracteerde zorgverleners met VPT en MPT. De coördinatie van
deze en andere zorg (huisartsenpraktijk, ziekenhuis, etc.) wordt op individueel niveau geregeld door wijkverpleegkundigen (bekostiging vanuit de
basisverzekering). Pas wanneer dit niet meer afdoende in een beschutte leefomgeving of de eigen aangepaste woning plaats kan vinden, wordt
gezocht naar een intramurale setting. Groninger Huis onderzoekt op dit moment samen met haar architect of zij een woonvorm kan creëren in de
villa die bijvoorbeeld op grond van PGB-indicaties kan worden ingevuld. De doelgroep hierbij is de groep kwetsbare ouderen.
Binnen dit concept betrekt Medisch Centrum de Noord-Ooster, naast ‘de Villa’, een nieuw gebouw, dat in eigen beheer wordt gebouwd en
geëxploiteerd. Het medisch centrum bevindt zich hier, met haar verschillende specialismen, in het nieuwe centrum van het dorp en is voor de

26

Een gemiddeld jaarinkomen van rond de € 22.000,00
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verschillende doelgroepen (ouderen in de nabijheid en verder in het dorp, kinderen en jonge gezinnen door nabijheid Kindcentrum) makkelijk te
bereiken. Voor de doelgroep ‘ouderen’ kan de huisarts, indien gewenst, consultatie aanvragen bij een ‘specialist ouderenzorg’.
Voor intramurale zware zorg, anders dan PGB-zorg zullen de ouderen van Wagenborgen aangewezen zijn op de intramurale instellingen in de
omringende dorpen.
Wonen en zorg
Groninger Huis onderzoekt op dit moment samen met haar architect of zij een woonvorm kan creëren voor de doelgroep ‘kwetsbare ouderen /
licht dementerenden’. De ‘Villa’ zou hiervoor door Groninger Huis zodanig aangepast moeten worden dat een woonvorm ontstaat voor 12-14
personen (eenpersoons- en echtparenkamers) verdeeld in 2 groepen waarbij iedere groep een eigen woonkamer en keuken heeft. In dit concept
wordt de zorg gerealiseerd in combinatie met toegelaten zorgverleners en Medisch Centrum de Noord-Ooster (geprojecteerd op ‘de kop’ naast de
villa). Ook zal onderzocht worden of het mogelijk is een ‘hotelkamer’ te realiseren voor mensen die ‘tussen ziekenhuis en eigen huis’ nog extra
zorg moeten ontvangen of ter tijdelijke ontlasting van de mantelzorger.
Tot slot zal ook gekeken worden of vanuit de villa diensten ontwikkeld kunnen worden voor de levensloop faciliterende woningen die elders op het
terrein gebouwd worden. Hierbij kan gedacht worden aan maaltijdvoorziening, alarmering, etc.
Welzijn
De gemeente kan met Woonstichting Groninger Huis experimenteren met (de bekostiging van) moderne domotica en gemeenschapsruimtes.
Mogelijk dat het feit dat het dorp geen eigen dorpshuis heeft hier nog bij betrokken kan worden in de bekostiging en de uitwerking. Met het VNW,
de NOVO en de zorgaanbieders kan de gemeente afstemmen en experimenteren met groepsvoorzieningen, basisbegeleiding en dienstverlening.
Bij dienstverlening kan gedacht worden aan:
v

Maaltijdverzorging;

v

Hulp in de huishouding;

v

(Delen van de-) Lichamelijke verzorging ( ADL);

v

Klussen aan huis ( onderhoud en aanpassingen);

v

Boodschappendiensten;

v

Zorg voor sociale- en fysieke veiligheid in en buiten de woning;
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v

Zorg voor bereikbaarheid van diensten;

v

Dagstructurering en dagbesteding;

v

Beschikbaarheid voor noodoproepen / alarmering.

Daarnaast kan de gemeente zich inzetten om inter-generationele contacten te versterken door activiteiten en ruimten te koppelen met de
Kindcentrum die op het Groot Bronswijk-terrein wordt gerealiseerd.
Best practices
Bij keuzes ten behoeve van de realisatie en verdere uitwerking van deze plannen is het goed te kijken naar voorbeelden van elders. Daarom zijn
ter afsluiting onderstaand een aantal ‘best practices’ opgenomen.

Virtueel verzorgingshuis
In Luttenberg is een pilot opgestart rond het virtuele verzorgingshuis. Luttenberg is een dorp in
Overijssel met ongeveer 2.100 inwoners. Het verzorgingshuis heeft zijn deuren moeten sluiten.
Vanuit de huisartsenpraktijk werd naar een oplossing gezocht. Dit werd het virtuele verzorgingshuis. Het virtuele
verzorgingshuis is feitelijk een digitaal communicatieplatform voor mensen die betrokken zijn bij de zorg van een cliënt.
Dit kunnen mantelzorgers zijn, thuiszorg, wijkverpleegkundige, huisarts, apotheek, specialist ouderengeneeskunde,
fysiotherapie etc.
Het virtuele verzorgingshuis is geen vervanger voor het traditionele verzorgingshuis, mensen wonen immers gewoon
thuis. Maar het virtuele verzorgingshuis heeft wel de controlemechanismen in zich die in het traditionele verzorgingshuis
aanwezig zijn. Iedereen die met de cliënt te maken heeft, kan op het platform verslag uitbrengen, vragen stellen en
adviezen geven. Op die manier zijn problemen snel op te sporen en kan direct worden ingesprongen op bijvoorbeeld
veranderingen in medicatie.
http://www.virtueelverzorgingshuis.nl

Uit de pilot in Luttenberg blijkt dat gebruikers erg positief zijn. Zo bleek onder meer dat gerapporteerd gedrag, dat door de wijkverpleegkundige
als ‘incident’ werd gezien, door de specialist ouderengeneeskunde werd herkend als symptoom van een dieper medisch probleem. Ook is er meer
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contact met de mantelzorger en kunnen vragen die aan elkaar gesteld worden, direct worden beantwoord. Iedereen heeft te allen tijde toegang
tot het behandelplan en is op die manier op de hoogte van de laatste stand van zaken. Het virtueel verzorgingshuis wordt op maat gemaakt per
situatie en per cliënt. Zo kan men per cliënt bepalen wie toegang heeft en welke gegevens in te zien zijn. De voordelen van een dergelijk systeem
ten opzichte van reguliere thuiszorg is dat de communicatie sneller gaat, middelen efficiënter kunnen worden ingezet, er meer op preventie kan
worden aangestuurd, de mantelzorger beter wordt ondersteund en de cliënt meer regie houdt over zijn/haar eigen zorg. Het virtueel
verzorgingshuis wordt erkend door zorgverzekeraars en zou heel goed een onderdeel kunnen worden van het (zorg)dienstencentrum dat bij de
beschutte woonvoorziening wordt gerealiseerd.
Domotica (huisautomatisering) is een ander voorbeeld van het gebruik van technologie om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden en
de zorg te verlichten. Ook dat kan, waar mogelijk, onderdeel worden van de plannen voor de beschutte woonvoorziening.

Zorg(t)huis
Opleidingscentrum Noorderpoort heeft van Woningcorporatie Acantus een huis in bruikleen gekregen
waar zij het zorg(t)huis van de toekomst heeft gerealiseerd. Leerlingen van de school zijn aan de
slag gegaan met het implementeren van simpele en gecompliceerde snufjes om het huis leefbaar te maken voor mensen
met diverse beperkingen. Zo is er een snoezelkamer voor mensen met een verstandelijke beperking, een
alzheimerkamer, een COPD-kamer, een kamer voor mensen met een visuele beperking en is de benedenverdieping
volledig rolstoelvriendelijk ingericht. Sommige oplossingen zijn simpel: een afstandsbediening voor gordijnen en lampen,
plantenbakken op heuphoogte zodat ook rolstoel- en rollatorgebruikers kunnen tuinieren. Andere zijn gecompliceerder:
een alarmsysteem dat thuiszorg of mantelzorgers waarschuwt wanneer een dementerende het gas heeft laten aanstaan
of ’s nachts de deur uitgaat. Een computer die alle apparaten in huis kan bedienen. Sommige oplossingen zijn zeer
praktisch, bijvoorbeeld een plasdeken die de thuiszorg waarschuwt als een cliënt in bed geplast heeft. De cliënt wordt
tijdig verschoond en de thuiszorg hoeft alleen langs te komen wanneer dat echt nodig is.
http://www.zorgthuiswinschoten.nl
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Er worden op dit moment veel initiatieven ontwikkeld die verschillende generaties met elkaar willen verbinden binnen een wijk of dorp. Tot nu toe
was het zo dat voor ouderen verzorgingshuizen werden gebouwd en voor kinderen de kinderopvang bestond. In Duitsland vonden ze dat dit
anders kon en anders moest. Daar werden de ‘Mehrgenerationenhäuser’ ontwikkeld, een wijkhuis voor iedereen. Ouderen kunnen er terecht voor
dagbesteding en koffie terwijl in hetzelfde huis ook kinderen rondrennen die op de kinderopvang zitten. Er vinden verschillende gezamenlijke
activiteiten plaats en er wordt samen gekookt en gegeten. Op dit punt biedt de ontwikkeling van het Kindcentrum op hetzelfde terrein veel
mogelijkheden.

De Biotoop
Het voormalige Biologisch Centrum van de RUG in Haren, is een van de grootste en zeker de
groenste creatieve broedplaatsen van Nederland. Sinds kort is hier in vleugel F een sociale
ontmoetingsruimte gerealiseerd waar mensen uit de wijk terechtkunnen voor bijvoorbeeld een maaltijd of een activiteit.
De ontmoetingsruimte is iedere dag open en activiteiten vinden in overleg plaats. Het is de bedoeling om meerdere
generaties met elkaar te verbinden en op die manier van elkaar te leren.
http://www.meergeneratiehuis.org

Op veel meer plekken in Nederland vindt inmiddels samenwerking tussen de generaties plaats. Zo zijn op meerdere plaatsen projecten gestart
tussen scholen en verzorgingshuizen rondom moestuinen. De ouderen hebben de kennis en de kinderen hebben de fysieke kracht om de tuin te
onderhouden. Gezamenlijk verzorgen zij op gezette tijden de moestuin en de oogst wordt gevierd met een gezamenlijke maaltijd. Ouderen geven
aan het prettig te vinden om tijd met jongere generaties door te brengen. Het brengt levendigheid en ouderen hebben het gevoel weer dichter bij
de maatschappij te staan. De ‘Huiskamer van Wagenborgen’ is een project dat in deze sfeer doorgezet en uitgebreid kan worden, terwijl het zeker
het overdenken waard is om een moestuinproject tussen de beschutte woonvorm en het Kindcentrum op te starten.
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Het (zorg)dienstencentrum zou in samenwerking met fitnesscentrum Performance de ideeën die worden toegepast in Savitaipale voor
Wagenborgen uit kunnen werken. Hierbij kan natuurlijk ook het eigen zwembad van Performance goede diensten bewijzen. Uiteindelijk zullen
ouderen hierdoor niet alleen meer beschut, maar ook gezonder in Wagenborgen oud kunnen worden.

Savitaipale, Finland
In Savitaipale, Finland staan in de speeltuin op het schoolplein een aantal
bijzondere

speeltoestellen:

speeltoestellen

speciaal

voor

ouderen.

Het

speeltoestel op de foto is erop gericht om evenwicht te trainen. Ook krijgen ouderen op het speelterrein
valtechnieken aangeleerd die botbreuken moeten voorkomen. Naast de reguliere schommels, voetbal- en
basketbalvelden bevinden zich ook fitnesstoestellen op het plein waar tieners en volwassenen kunnen
trainen. Het populairste spel onder alle generaties is Frisbeegolf. Het doel van het spel is simpel, je gooit een frisbee in meerdere netten
(holes) die over het parcours verspreid staan, diegene die de minste worpen nodig heeft wint. Het parcours is in totaal 15 kilometer lang en
wordt door jong en oud veelvuldig gebruikt. Het doel van het project is om jong en oud samen te laten bewegen en zo fysiek gezond ouder
te worden. Dit voorkomt ongevallen en laat mensen langer gezond thuis wonen. Daarnaast ontmoeten de generaties elkaar en ontstaat er
een nieuwe vorm van gemeenschapszin.

ADVIES FOCUSGROEP WONEN EN ZORG+ AAN DE STUURGROEP TOEKOMSTPLAN WAGENBORGEN

•

De focusgroep ‘Wonen en Zorg+’ adviseert de Stuurgroep Toekomstplan Wagenborgen om in samenwerking met

andere (geïdentificeerde en nog niet geïdentificeerde) belanghebbenden stappen te zetten om te komen tot een verdere
uitwerking van het in dit toekomstplan beschreven concept voor een woon-zorg-welzijn voorziening in combinatie met
een zorgdienstencentrum op ‘de kop’ van het Groot Bronswijk-terrein.

55
TOEKOMSTPLAN WAGENBORGEN

•

Daartoe dient zij een aanjager / coördinator aan te stellen.

•

Zich in te spannen om te komen tot een oplossing tijdens de overgangsfase tussen de sluiting van Menterne en het

openen van een nieuwe voorziening voor de oudere inwoners in de aanleunwoningen en elders in het dorp binnen de
domeinen ‘dienstverlening’ en ‘welzijn’.

•

Zo veel mogelijk gebruik te maken van elders opgedane ervaringen (best practises) waardoor, op grond van het

hier uitgeschreven concept, gekomen kan worden tot een zo integraal mogelijke voorziening waarbij generaties, culturen
en (technische) mogelijkheden met elkaar verbonden worden.
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•

Rapportage gesprekken met diverse betrokkenen over de toekomst van Wagenborgen, Groninger Huis, 2014

•

Strategisch Voorraadbeleid 2014, Groninger Huis

•

Uitwerking Enquête: de bereidheid van Wagenborgers om een vrijwillige bijdrage te leveren aan Zonnehuis Menterne, CAB
Groningen, 2014

•

Uitwerking Enquête: De leefbaarheid in Wagenborgen, Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen, 2014

•

Zonnehuis Menterne Infoblad, 2014-1

Websites
•

www.cbs.nl

•

www.cooperatie-museum.nl

•

www.dorpsbelangenwagenborgen.nl

•

www.groningerarchieven.nl

•

www.ikinvesteerslim.nl

•

www.meergeneratiehuis.org

•

www.noordelijklokaalduurzaam.nl

•

www.onzetaal.nl

•

www.rijksoverheid.nl

•

www.sociaalplanbureaugroningen.nl

•

www.rtvnoord.nl

•

www.sintjankloosterburen.nl

•

www.virtueelverzorgingshuis.nl

•

www.zorgcooperatie.nl

•

www.zorgcooploppersum.nl

•

www.zorgthuiswinschoten.nl
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Foto’s
Foto’s zijn afkomstig uit het archief van dorpskrant Op de Hoogte en de Groninger Archieven.

Gesprekken
•

Gemeente Delfzijl
Mevr. G. Degenhart (Gebiedsregisseur)
Dhr. M. Joostens (wethouder, portefeuille Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie)
Dhr. IJ. Rijzebol (wethouder, portefeuille Ruimtelijke Ordening, Energie en Verkeer)

•

Woonstichting Groninger Huis:
Mevr. I. Dilling-Scheeringa (Manager Klant en Markt)
Mevr. H. van Ree (Directeur)
Dhr. A. Weyzig (Manager Vastgoedbeheer & Ontwikkeling)

•

Stichting Welzijn Delfzijl
Mevr. D. Smit (Sociaal werker)

•

Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen
Dhr. M. Brandsma (Penningmeester)
Mevr. I. Doddema (Voorzitter)
Dhr. N. Oosterom (Kandidaat–bestuurslid)

•

Stichting Woonzorg Nederland
Dhr. S. Hoogendoorn (Contractmanager)
Dhr. O. Bremmers (Portefeuillemanager vastgoed)

•

Zonnehuisgroep Noord
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Mevr. M. Beltman (Coordinator vrijwilligers / AB)
Dhr. L. Glimmerveen (PhD-student VU Amsterdam, Faculteit Sociale Wetenschappen, afd. Organisatiewetenschappen)
Mevr. A. Fluitman (Adviseur)
Mevr. C. Gosker (Programmamanager Zorggemeenschap)
Dhr. M. Scheffer (Hoofd extramurale en intramurale zorgverlening)
Dhr. P. Westra (Adviseur)
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Bijlage 1: Samenstelling Stuur- en focusgroepen
•

Stuurgroep Toekomstplan Wagenborgen

I. Dilling
M. Brandsma
P. Westra
S. Hoogendoorn
G. Bartelds
B. Droste
N. Oosterom
G. Degenhart
•

Focusgroep ‘Levensloopbestendig en duurzaam (ver)bouwen’

P. Westra
M. Brandsma
N. Oosterom
S. Hoogendoorn
A. Brons
H. Martens
•

Focusgroep ‘Wonen en Zorg’

M. Scheffer
I. Dilling
I. Doddema
G. Bartelds
D. Rezelman
G. Degenhart
•

Focusgroep ‘Wonen en Zorg’+

G. Bartelds
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M. Brandsma
G. Degenhart
I. Dilling
A. Fluitman
M. Hammenga
M. Joosten
S. Hoogendoorn
P. Kamsma
N. Oosterom
D. Rezelman
R. Rolink
IJ. Rijzebol
E. ter Steeg
H. van Ree
A. Weijzig
•

Focusgroep ‘Breed vrijwilligersnetwerk Wagenborgen’

M. Beltman
M. Brandsma
A. Brons
K. Brons
I. Doddema
N. Oosterom
D. Smit
M. Weemhof
R. Poede
B. Schuth

