
Hiaten in het aanbod van fysieke ruimte 
meenemen in de transformatie De 
Mieden?

Vernieuwingsslag De Mieden

Uithuizermeeden in relatie met de regio 

Ontwikkeling 
Gezondheidsplein 
met wonen en zorg 
in Uithuizermeeden

Welke woningtypen ontbreken of zijn er 
onvoldoende in het dorp? Waarom moet een 
gezondheidsplein worden ontwikkeld? Wat is het 
doel van een woonservicegebied en hoe dient dit 
georganiseerd te worden? 

Met bovenstaande vragen zijn inwoners en professionals van 
Uithuizermeeden door Noorderzorg op 9 juli 2020 uitgenodigd om mee te 
praten, zowel over het hier en nu van wonen en zorg, als over hoe we dit in 
de toekomst voor ons zien binnen Uithuizermeeden. De vragen bleken bij 
velen te leven. Met dit overzicht gaat Noorderzorg in gesprek met de 
professionals uit de eerste lijn en andere betrokken partijen. Dit om de 
uitkomst te verbinden aan de beelden en plannen die deze organisaties 
hebben op dit vraagstuk. Hierna wordt een voorstel gemaakt dat na een 
breed beraad uitgewerkt wordt in een concepthaalbaarheidsplan op de 
locatie die het meest geschikt wordt gevonden voor nieuwe ontwikkelingen 
van wonen en zorg. De gesprekken in de Scherphornhal hebben heel wat 
opgeleverd: ideeën, suggesties, klachten, oplossingen, zorgen, wensen, 
opmerkingen en complimenten. Hieruit zijn de volgende vier belangrijkste 
speerpunten naar voren gekomen. 

Creëren van (nieuwe) 
samenwerkingsvormen tussen 
(gezondheids)voorzieningen

De Mieden vervult een belangrijke functie in Uithuizermeeden maar het gebouw en gebruik 
ervan dienen een vernieuwingsslag te maken. Deze vernieuwingsslag hoeft niet per se 
plaats te vinden op de huidge locatie.  In het dorp Uithuizermeeden zijn meerdere locaties 
aangegeven die ook geschikt kunnen zijn voor een gezondheidsplein, gecombineerd met 
wonen en zorg. Aan de hand van de verschillende uitgangspunten, randvoorwaarden en 
een eerste aanzet voor een programma van eisen, wordt onderzocht welke van deze 
locaties dan het meest geschikt is een gezondheidsplein met wonen en zorg mogelijk te 
maken in Uithuizermeeden. Hierbij kan ook gedacht worden aan een team van 
professionele zorg en ondersteuning dat zowel intern binnen De Mieden als buiten De 
Mieden actief kan zijn.

Tijdens de bijeenkomst werd onder meer aangegeven dat De Mieden een uitnodigende 
plek moet zijn waar mensen makkelijk naar binnen kunnen lopen. Er dienen mogelijkheden 
te zijn voor verschillende generaties om bij elkaar in de buurt te wonen en elkaar te 
ontmoeten. In het ontwerp voor eventuele nieuwbouw dient aandacht te zijn voor veel 
groen, wandelpaden, zichtlijnen en de wens van mensen uit Uithuizermeeden om niet 'in 
een hokje op vier hoog te wonen'. 

"Bouw niet op basis van leeftijd en ziektebeeld 
maar vanuit een brede behoefe aan zorg en ondersteuning"

Daarnaast is de wens uitgesproken dat ook mensen met dementie en mensen die 24-uurs 
zorg nodig hebben in Uithuizermeeden kunnen blijven wonen. Daarbij is een aantal keren 
nadrukkelijk aangegeven ’bouw De Mieden niet opnieuw op basis van leeftijd en 
ziektebeeld’, maar vanuit een brede behoefte aan zorg en ondersteuning die nodig is 
binnen Uithuizermeeden. Daarbij moeten mensen niet elke keer verhuizen wanneer de 
zorgbehoefte verandert. Mensen wonen en ontvangen daarbij zorg en ondersteuning en 
niet andersom.

Tijdens de bijeenkomsten is gezamenlijk nagedacht over zowel nieuwe 
samenwerkingsvormen als over wat een beoogd gezondheidsplein dient te 
bieden. De aangegeven behoefte aan een gezondheidsplein bleek bovenal een 
behoefte van het creëren van nieuwe samenwerkingsvormen, waarmee hiaten 
in de voorzieningen ook kunnen worden ingevuld, in plaats van een (nieuwe) 
fysieke plek. Uithuizermeeden heeft immers al een aantal goede voorzieningen, 
waar ten behoeve van het gezondheidsplein op voort borduurd kan worden. 
Naast zorg dient er ook aandacht te gaan naar welzijn. 

"Niet alle voorzieningen hoeven gezamenlijk in een gebouw, 
zolang deze maar een netwerk vormen."

Naast het bieden van eerstelijnszorg is het belangrijk dat er plekken voor 
ontmoeten en sociale interactie zijn en blijven, laagdrempelig waar je elkaar 
makkelijk treft. Als het met elkaar goed wordt georganiseerd, hoeven niet alle 
voorzieningen gezamenlijk in een gebouw, het gaat in deze allereerst om 
(nieuwe) vormen van samenwerking. Tijdens de bijeenkomst kwamen vele 
ideeën naar voren, zoals de verbinding tussen zorg en welzijn met een 
kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, zorginfobalie, WMO-loket, jeugdzorg, 
repaircafé, sportaccommodaties en fysiotherapie. Alle vormen van 
dagbesteding bij elkaar, waarbij ook 's avonds en in het weekend gebruik kan 
worden gemaakt van deze ruimten, eventueel ook door andere doelgroepen of 
organisaties etc.

Ontdekt dient te worden waar na het beter/anders verbinden van de beschikbare 
voorzieningen nog hiaten zitten in het huidig en het toekomstig benodigde aanbod 
van wonen, welzijn, ondersteuning en zorg en wat dit dan betekent voor de 
behoefte aan fysieke ruimten die nieuw ontwikkeld moeten worden, al dan niet in 
relatie met de herontwikkeling van De Mieden. 

Tijdens de bijeenkomsten van 9 juli werd ingebracht dat het wenselijk is naast lokaal 
ook regionaal meer samen te werken. Bijvoorbeeld door het inrichten van een 
groepspraktijk van huisartsen; dit maakt deze zorg toekomstbestendig. Daarnaast 
kan Uithuizermeeden zelf ook het nieuw te formeren netwerk van 
(eerstelijnszorg) breder inzetten ten behoeve van een regionale samenwerking.

Wilt u iets toevoegen aan ouderenzorg en de leefbaarheid in Uithuizermeeden? Een vervolgbijeenkomst vindt in november plaats.
Bent u geïnteresseerd en wilt u meepraten dan kunt u contact opnemen met tel. 0595-74 50 10 of een mail sturen aan communicatie@noorderzorg.nl
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