Verslag deelsessie Wonen en Zorg van Praat met de Raad op 29
oktober 2020
Algemene / plenaire introductie bij deze eerste digitale Praat met de Raad sessie, door Mirjam Wijnja
en René Bolle (raadsleden) en Paul de Rook (wethouder o.a. Financiën)
Gespreksgroep Wonen & Zorg
Deelnemers: 7 inwoners (onder wie vertegenwoordiger van Werkgroep Toegankelijkheid) en aan
raadsleden en fractiewoordvoerders: Wim Koks (SP, gespreksleider tijdens deze sessie), Els van der
Weele (PvdA) Jasper Boter (VVD), Jochem Atema (Stadspartij), Tonny Haaima (PVV), Peter Rebergen
(ChristenUnie); griffie Josine Spier.
Inwoners uit onder andere Meerstad, Reitdiep, Haren en Oosterpoort.
De volgende punten zijn door de deelnemers aan de orde gesteld.
Wonen / Gebiedsgericht werken
•

Leef-/ woonomgeving is van invloed op gezondheid. Investeren in wonen levert een
besparing op zorg op. Je kan bijv. komen tot besparingen op jeugdzorg door doordachte
investeringen in wonen.

•

Er is gebrek aan woonvariatie. Heb meer oog voor werkelijke / andere woonvormen dan
alleen studenten en gezinnen. Denk aan divers, inclusief wonen dus bouwen. Vraag hoe
mensen willen wonen. Bijvoorbeeld in een beschutte woonomgeving. Denk aan bijv. hofjes.
Wonen kan leuker en creatiever. Ook op die manier kan bespaard worden op zorgkosten.

•

Focus ligt te veel op alleen de huizen bij een bouwplan; voorzieningen sluiten daar niet of te
weinig op aan. Er is geen totaalplan, dat kan doelmatiger en zijn de voorzieningen er sneller.

•

Desgevraagd over bouwen in Haren.
Als er gebouwd wordt, wordt er duur gebouwd. Niet voor de middengroep.
Verder is er voor noodzakelijke woonaanpassingen geen hulp vanuit de gemeente.
Bied alternatieven aan om de woningmarkt in beweging te brengen.

•

Er wordt erg veel gebouwd maar het lijkt wel of dat niet voor de eigen inwoners is. (Niet
alleen bouwen voor studenten!)

•

Met het steeds duurdere huizen en hogere huren, wordt het woonrecht op wonen in de
gemeente duurder.

•

Meer hoogbouw in de stad, daar kan de gemeente op sturen. Ga extra de hoogte in.

•

Haren, Ten Boer: voelen zich nog steeds nieuweling in de stad. Heb vooral ook oog voor de
onderlinge verschillen van de diverse wijken en delen in de stad. Niet one size fits all. Bijv. de
ouderen in Haren (meer dan 35% van de inwoners is ouder dan 65 jaar) zijn anders dan in
bijv. Selwerd of Paddepoel.
“Preventie” betekent bij ouderen wat anders dan bij jeugd.
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•

In Haren was men gewend aan korte lijnen en integrale aanpak. Werk van het gebiedsteam is
met de inzet van relatief weinig ambtenaren (op het totaal in de stad) een Herculestaak.

•

Lastig uit de gemeentebegroting op te maken wat van toepassing is op algemeen
gemeentelijk niveau en/of wat op wijkniveau. Het gebiedsgericht werken is niet in de
begroting terug te zien.

•

Gebiedsgericht werken zou over wezenlijke dingen moeten gaan, mist dat. E.e.a. meer
integraal aanpakken. Processen staan nu los van bijv. het aspect van de ruimtelijk ordening.

•

Oosterpoort is niet Groningen Zuid, maar anders, met eigen karakter. Omdat Oosterpoort
niet als probleemwijk wordt gezien is er minder aandacht. Bijv. voor het toegankelijk maken
van het wijkcentrum.
Kijk naar de beleving van de inwoners en hun leefwereld niet naar de indeling op de kaart.

•

In Meerstad als nieuwe wijk, zijn inwoners zijn goed georganiseerd. Doe veel zelf maar
mensen zijn ook op zoek naar waar men vervolgens terecht kan bij de gemeente. Om zaken
bespreekbaar te maken.

•

(Als reactie op Meerstad) In wijk Reitdiep lopen zaken moeizaam. Wijkvereniging al 4 jaar
bezig met bijv. speeltuin/voorziening, men krijgt het niet voor elkaar.

Welzijn / Zorg
•

Het aanbod van hulpmiddelen (bijv. rolstoelen) is te weinig divers. (vanuit het wijkteam
wordt overigens wel goed meegedacht)
Selecteer bij het aanbesteden niet één maar twee leveranciers zodat er een gevarieerder
aanbod is. Is meteen ook minder kwetsbaar als een leverancier failliet zou gaan.
(Voorstel vindt bijval in de groep)

•

In combinatie met andere vormen van informatievoorziening, ook aandacht voor fysieke
voorzieningen: één loket voor alles, als laatste reddingsboei en waar men niet van kastje >
muur gestuurd wordt.

•

WIJ-team moet zichzelf overbodig maken maar moet daar meer tijd voor krijgen; 2 jaar is
veel te kort. Is een proces waar veel aan gedaan moet worden.
Er zijn veel te hoge verwachtingen van mantelzorg, -hulp. Een eigen netwerk, door WIJ-team
op gestuurd, is juist heel lastig.
Desgevraagd een evt. oplossing voor als mensen geen netwerk hebben: praktijkondersteuner
huisarts.

•
•
•

Ervaring met bezuinigingen na decentralisatie; voor projecten t.b.v. leefomgeving (bijv. goud
oud) waar mensen tevreden over waren is geen geld meer vanuit de gemeente.

Evenementen in Stadspark
Dringende beroep:
Wijken rondom het Stadspark worden onleefbaar door alle evenementen aldaar; (geluids)overlast,
stress, milieuschade, etc. wordt gebagatelliseerd en plannen worden te eenzijdig neergezet. Wij
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worden hierin genegeerd, er is geen oog voor de nadelen. Straks 3 x 12 evenementen per jaar
(Stadspark, Drafbaan, Suikerterrein)
Nu is er een paar keer per jaar geluidsoverlast maar dan ga je niet klagen juist vanuit het idee dat de
stad voor iedereen is dit af en toe moet kunnen. Maar met het aantal meldingen van overlast als
indicator keert die opstelling zich nu juist tegen ons. Als zou er nu geen sprake van geluidsoverlast
zijn.
Desgevraagd: is het gemeentebestuur met jullie in gesprek? Er wordt een beetje gepraat maar er is
al besloten.
Gespreksleider Koks merkt op dat evenementen profiel voor februari geagendeerd staat.
Werkgroep toegankelijkheid
Van kastje naar de muur gestuurd.
Desgevraagd, geen ambtenaar die ondersteunt?
Dat is hulp om de moed niet te verliezen.
Gespreksleider Wim Koks sluit af: Dank aan alle deelnemers. Face to face (fysiek) is leuker maar nood
breekt wet!
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