
• Partijen van buiten het dorp ook betrekken en 
verbinden aan het gezondheidsplein.

• Het gezondheidsplein zou hiermee ook een 
regiofunctie kunnen vervullen.

• Niet te veel appartmenten, maar ook voor jongeren 
bouwen, anders vergrijst het dorp.

• Kijk naar de verschillende locaties die al beschikbaar zijn 
in het dorp.Benut dat wat er al is door nieuwe vormen 
van samenwerking, zodat er ook in het bestaande meer 
mogelijk is. 

• Maak reële plannen die vanaf het begin aangeven of het 
ook financieel haarbaar is. We hebben niets aan mooie 
plannen die niet uitvoerbaar zijn omdat er geen geld 
voor is.

• Benut bij de verdere ontwikkelingen de lokale kennis, 
kunde en ervaring. Er is al een aantal plannen gemaakt en 
ervaringen zijn hiermee opgedaan.

• Door nieuwbouw blijft veel leegstand in Uithuizermeeden 
bestaan.

• Worden andere locaties dan De Mieden overwogen voor 
zorgwoningen?

• Maak gebruik van de voorzieningen die er al zijn.
• Werk samen en creeer partnerschap.
• Breng de woningvraag onder jongeren in kaart en creeer 

meer vraag onder jongeren.

• Creeer voldoende ruimte voor bewegen zowel binnen 
als buiten, bijvoorbeeld in en rond De Mieden.

• Deze bijeenkomst is nuttig om juist met elkaar over deze 
onderwerpen te spreken.

• Idee: op de locatie van het Bommelhuis zou een 
geschikte plek zijn.

• Idee: de oude EDAH-locatie aan de Oudedijksterweg is 
een mogelijk geschikt locatie.

• Er zijn al wel plannen voor woningen in Uithuizen voor 
mensen met dementie.

• Bouw een hofje zo dat niet alleen oudere mensen er 
willen/gaan wonen. 

• Maak woningen op een wijze zodat mensen die minder 
vitaal worden in Uithuizermeeden kunnen blijven wonen.

De woningen: als er woningen worden ontwikkeld moet het woningprogramma worden afgestemd op wat er al is en wat er 
nog ontbreekt. welke woningtypen ontbreken of zijn er onvoldoende in het dorp volgens jullie?
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Vraag 1:

Groep 18:30Groep 13:30Groep 10:00Groep 08:30

Vraag 4: hoe zou dit georganiseerd moeten worden? 

• Levensloopbestendig, wel nader uitwerken want dit is een 
breed begrip.

• Bijvoorbeeld: levensloopbestendig = kleine of geen 
tuin,drempelloos, alles gelijkvloers, rollator- en 
rolstoeltoegankelijk, met balkon, slaapkamer waar een 
tweepersoonsbed en grote kledingkast in kan.

• Een te grote tuin is een belemmering voor 
levensloopbestendig. Bij een complex is het een optie deze 
dan gezamenlijk te onderhouden.

• Drempels vormen een probleem.
• De sociale huurgrens is belangrijk voor een grote groep 

mensen, dus betaalbaarheid is belangrijk.
• Er is angst voor te veel appartmenten want dan wonen er 

straks met name ouderen in Uithuizermeeden, woningen 
voor jongeren zijn net zo belangrijk. 

• Neem ook alle ontwikkeling op het gebied van 
thuistechnologie mee. 

• De functie van De Mieden graag behouden. Wel zou de 
huidige Mieden gesloopt of vernieuwd moet worden. 

• Kijk ook naar het aanpassen van bestaande woningen.
• Mensen willen niet alleen met leeftijdsgenoten wonen, 

maar gemixt. De mix brengt ook wel weer nieuwe 
vraagstukken met zich mee, wat is een juiste mix? 

• Een verzorgingshuisfunctie is nodig i.v.m. mensen met 
dementie en andere mensen die 24-uurs zorg nodig 
hebben.

• Er dient in Uithuizermeeden een divers aanbod van wonen 
te zijn voor de verschillende van ouderen, nu gaan mensen 
het dorp uit.  

• Definitie levensloopbestendig: badkamer en 
slaapkamer beneden, forse slaapkamer. 

• Levensloopbestendig: de woning kan wel uit meerdere 
verdiepingen (gezinswoning) bestaan, maar wel met 
een slaapkamer beneden. 

• Een appartement kan ook voor een gezin geschikt zijn. 
• Er zijn te weinig woningen voor verschillende soorten 

mensen geschikt. 
• De verbinding met groen moet blijven. 
• Niet-grondgebonden woningen maken mensen 

eenzaam.
• Woningen in een appartementencomplex moeten 

uitnodigend zijn voor mensen. Makkelijk binnen lopen.
• Denk aan een gemeenschappelijke (binnen)tuin zoals 

bij een hofje.
• Tuinonderhoud voor grondgebonden woningen is voor 

ouderen  vaak een probleem.
• Houdt rekening met de huurtoeslaggrens.
• Men wil wonen met een afspiegeling van de 

maatschappij (qua leeftijd en meer).
• Een goede combinatie van woning, locatie en omgeving 

maken of je met plezier woont. 
• Creeer een plek midden in het dorp, maar met groen en 

wandelpaden.

• WMO kan er ondergebracht worden zoals in Delfzijl, 
Appingendam, Kloosterburen.

• Kijk hoe buurtgemeenten dit doen.
• Creeer reuring bij wonen, niet bij zorg.
• Breng er bijvoorbeeld kinderopvang en dagbesteding 

onder.
• Zoek een locatie dichtbij winkels.
• Maak er een breder activiteitencentrum van met de 

deuren open voor iedereen.
• Laat niet de zorg en andere voorzieningen via een 

ingang binnen.
• Het gezondheidscentrum moet in het centrum.
• De Mieden is een mooie locatie en ook geschikt in een 

nieuwe opzet.
• De Mieden moet wel gesloopt worden, maar de huidige 

bewoners zijn tevreden. 
• De huisarts is weg, net als de tandarts. Er is geen 

apotheek, we moeten het anders gaan organiseren. De 
oude manier van werken past niet meer in deze tijd. 

• Wonen met een Plus is niet alleen anders bouwen, maar 
vooral ook anders samenwerken. 

• Mensen moeten niet iedere keer verhuizen als de 
zorgvraag verandert.

• Dagelijkse boodschappen kunnen doen is belangrijk.
• De dagbesteding gebruikt ruimte, maar een gedeelte 

van de dag. Hier liggen mogelijkheden.
• Vraagstuk: moet het woonserviceplein een 

dorpshuisfunctie krijgen?
• Niet alle functies moeten gezamenlijk in een gebouw, 

zolang het maar een netwerk vormt. 
• De beheerder van het dorpshuis moet in de 

ontwikkelingen betrokken worden. 
• Samen eten en drinken werkt tegen eenzaamheid. 

Vooorbeeld is het samenwerkrestaurant.
• Anneke: creëren plekken voor toevallige ontmoeting.
• Anneke: laat de Coop de koffiehoek naar achteren 

verplaatsen.

• Levensloopbestendig: wc en badkamer die rollator- 
en rolstoeltoegankelijk is en op de begane grond.

• Er zijn richtlijnen die levensloopbestendigheid 
toelichten en er is subsidie voor.

• Levensloopbestendig: alle benodigde voorzieningen 
in huis zijn op één woonlaag.

• Vraagstuk: is een woning met een verdieping en een 
traplift wel levensloopbestendig?

• Gewenst zijn woningen met een gemeenschappelijke 
binnen- of kruidentuin i.v.m. sociaal contact.

• Voor een gezamenlijke tuin kan ook een concierge 
worden ingeschakeld.

• Anneke: kan een hofje ook een logeerkamer en een 
gezamenlijke hobbyruimte hebben i.p.v. elke woning 
een tweede slaapkamer? Dit wordt onderschreven. 

• Idee de verhouding huur/koop van Uithuizermeeden 
door te trekken naar de nieuwe woningen.

• Bouw bungalows (met terras) i.p.v. appartementen of 
maak een combinatie.

• Mensen uit Uithuizermeeden willen niet in een hokje 
op een verdieping wonen.

• Maak te allen tijde verbinding met het dorp en zijn 
voorzieningen.

• Mensen zijn enthousiast over wonen met een plus in 
De Mieden

• Verschil van opvatting over de beste locatie. In het 
centrum of erbuiten. Meesten zijn voor het centrum.

• De Mieden is een belangrijke samenwerkingspartner voor 
het gezondheidsplein.

• Creeer kleinschalig wonen en bouw (verbind) daar sociale 
voorzieningen/netwerk omheen.

• Mooi voorbeeld uit Assen waar een peuterspeelzaal op de 
begane grond van een verzorgingshuis zit.

• Combineer het gezondheidsplein met voorzieningen die 
bijdragen aan het behoud van een sociaal leven in het dorp.

• Laat meerdere partijen ruimten effiecient samen 
gebruiken.

• Het gezondheidsplein moet in het centrum van het dorp en 
is hiermee een multifunctioneel centrum.

• Medische voorzieningen hebben voorrang boven sociale 
voorzieningen.

• De huidge Mieden staat buiten het centrum, maar nieuwe 
verbindingen zijn mogelijk.

• Creeer verbindingslijnen en looplijnen in het dorp.
• Een zorg-/infobalie is nuttig in Uithuizermeeden (plek voor 

vragen).
• Het Gezondheidsplein moet laagdrempelig zijn met korte 

lijnen.
• Maak een WMO-loket en een repair-café in het 

gezondheidsplein.
• Bouw niet op basis van leeftijd maar vanuit een brede 

behoefte aan zorg en ondersteuning is zijn algemeenheid. 
• We moeten terug naar hoe het was: zorgen voor elkaar als 

gemeenschap.
• Maak plannen die ook financieel straks haalbaar zijn. 

• Vraagstuk: er moet een trekker zijn die dit op gaat 
pakken, dit zou de Mieden kunnen zijn. 

• Iemand moet de juiste mensen van de juiste 
organisaties bij elkaar brengen en de nieuwe 
samenwerking goed afstemmen op de  
(zorg)vragen die er zijn. 

• Stem de hulp af op de hulpvraag.

• Levensloopbestendig is voor alle generaties bedoeld.
• Relatief veel mensen in Uithuizermeeden maken hun 

eigen huis levensloopbestendig.
• Onderhoud aan eigen tuin is te organiseren, denk aan 

noaberschap.
• Vraag: hoe kijken bewoners van de mieden aan tegen 

deze vraagstukken?
• Sloop De Mieden en realiseer daar woningen voor 

verschillende doelgroepen.
• Zorg dat meerdere generaties bij elkaar in de buurt gaan 

wonen.
• Starters worden naar grote steden gedreven door 

levensloopbesteding maken woningen van ouderen.
• Creeer ruimten voor samenkomen verschillende 

generaties.
• Oudere mensen kunnen alleen meedoen aan 

gezamenlijke tuin als ze het onderhoud fysiek 
aankunnen.

• Nieuwbouw zoals in de Kerkstraat is voor verschillende 
generaties  relatief duur.

• Neem de landelijke richtlijnen mee bij overwegingen 
voor realisatie van woningen.

• Dat voor alle doelgroepen en leeftijden is bedoeld. 
Mensen hoeven niet hulpbehoevend te zijn om er te 
wonen of gebruik van te maken.

• Beeld van ‘het gezondheidsplein’: bevat partijen zoals 
een huisarts, tandarts, fysio, apotheek, bloedprikpoli, etc.

• Naast eerstelijnszorg kunnen ook partijen als thuiszorg, 
kinderdagverblijf, bibliotheek gehuisvest worden. Dus 
meer een MFC-functie.

• Een eerste beeld: het plein is beneden en er zijn 
woningen op de verdiepingen. De discussie is of dit 
zorgwoningen of ‘gewone’ woningen moeten zijn.

• Creeer ook voorzieningen rondom het gezondheidsplein 
voor jongeren en zorg voor reuring, sociale interactie en 
spontane ontmoeting. 

• Geef jongeren de mogenlijkheid daar te wonen en neem 
dit in het ontwerp mee. Bijvoorbeeld i.v.m. maatregelen 
geluidsoverlast. 

• Het platteland is anders dan de stad en dus ook de 
behoeften van mensen verschillen.

• Benut de 24-uurs zorgfunctie van De Mieden. Voeg daar 
ook voorzieningen voor jongeren aan toe. 

• Zorg dat mensen elkaar makkelijk en op een natuurlijke 
manier tegen kunnen komen.

• De afstand tusen De Mieden en het centrum is 
acceptabel, maar de huidige doelgroep van De Mieden 
is niet mobiel/zelfstandig genoeg om naar het centrum 
te komen.

• Niet alles moet in het centrum zitten.
• Het gebouw van de Mieden is niet meer van deze tijd en 

zou gemoderniseerd moeten worden.

• Bestaande voorzieningen door andere manieren van 
samenwerken optimaal benutten en kijken of hiaten 
hiermee ook kunnen worden ingevuld. 

• Er wordt verschillend gedacht of dit een proces is dat 
in gang moet worden gezet met een ‘tijdelijke trekker/
regisseur’ of dat dit een natuurlijke eigen beweging is.  

• Betrek hiervoor niet alleen het dorp, maar ook de 
regio, zo kan er een bijvoorbeeld een groepspraktijk 
voor huisartsen tot stand komen of andere vormen die 
regionaal wel kunnen, maar die het dorp zelf niet meer 
kan organiseren. 

• Zo kunnen eerstelijnszorgprofessionals in deeltijd 
ruimten huren terwijl ze elders kunnen wonen. 
Hierdoor is er meer diversiteit en en flexibiliteit 
mogelijk.  

De woningen 

binnen Uithuizermeeden moet, naast het gezondheidsplein ook een woonservicegebied komen. Met als doel:Vraag 3:
Woonservicegebied

Hoe organiseren

• Een gezondheidsplein levert vooral eerstelijnszorg.
• Reuring is belangrijk voor de mensen in De Mieden.
• Plaats een kinderdagverblijf in De Mieden.
• Vraag: ‘wat is een ouder?’
• Momenteel zitten een sportcentrum en kinderverblijf al 

naast elkaar. Daar liggen kansen.
• Vraag: ‘moeten alle voorzieningen wel bij elkaar zitten?’
• Noem het niet gezondheidsplek maar welzijnsplein 

(met gezamenlijk eten en drinken erbij).
• In Uithuizermeeden zijn veel onbenutte ruimten.
• Bouw een gezondheidsplein bij De Mieden, daar is 

ruimte.
• Welzijn en gezondheid zijn twee verschillende dingen.
• De maatschap als vorm is de redding van kleine dorpen 

(zoals bij tandarts en huisarts).
• Een maatschap kijkt per dorp hoeveel zorg nodig is en 

stemt dienstverlening daarop af.
• Breng jeugdzorg onder in het
•  gezondheidsplein. 
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Overige opmerkingen:

Er moet een gezondheidsplein worden ontwikkeld omdat:
Vraag 2:
Gezondheidsplein

• Bekijk bestaande nieuwbouwplannen 
eerst. Daar liggen kansen.


