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Noorderboog investeert niet in zorg
Vledder-Noord
Vledder – Zorgcombinatie Noorderboog investeert toch niet in zorg in Vledder-Noord. En dat
is een klap in het gezicht van Dorpsbelang Vledder. Voor het realiseren van een zorgcentrum
gaat het dorp zelf aan de slag.

Het niet doorgaan van de bouw van de eerder dit jaar aangekondigde 32 (zorg)woningen was
één van de belangrijke onderwerpen op een drukbezochte ingelaste informatiebijeenkomst
van Dorpsbelang Vledder in De Tippe. Al vele jaren heeft de Zorgcombinatie Noorderboog
aangegeven in dat gebied zorgplannen te hebben. Volgens Hesse is de behoefte aan
‘zorgwoningen’ in deze regio ook ‘tot in den treure aangetoond’. ‘Vledder is niet voor niets
het meest vergrijsde dorp in de meeste vergrijsde gemeente.’

De teleurstelling bij Dorpsbelang is dan ook groot dat Noorderboog afziet van investeren in
nieuwbouw in Vledder en kiest voor renovatie op korte termijn van het verouderde
zorgcentrum De Menning in Wilhelminaoord. ‘Maar wij vinden dat de inwoners van Vledder
nu lang genoeg hebben gewacht.

Voor het realiseren van een zorgcentrum, dus woningen-met-zorgfaciliteiten, gaat het dorp
zelf aan de slag’, zegt Hesse. ‘Investeerders en zorgverleners zijn er gelukkig méér dan een.
En Dorpsbelang zal al het mogelijke doen om het zorgcentrum in Vledder-Noord te
realiseren.’

Naobuur
Tijdens de informatieavond werd ook de stand van zaken besproken met betrekking tot
Naobuur, het Informatie- en Contactcentrum Zorg & Welzijn dat sinds april 2015 in het dorp
actief is. Ruim 70 vrijwilligers zorgen voor dit in de bibliotheek Vledder gevestigde centrum.
Naobuur geeft onder meer informatie over zorg en welzijn, voert klusjes uit waar directe hulp
ontbreekt, organiseert ontmoetingsmogelijkheden, voorziet in behoefte aan praktisch vervoer
naar ziekenhuis.

De achterliggende wens bij de inwoners tot versterking van de sociale infrastructuur was een
van de twee doelstellingen van Naobuur. Dorpsbelang is hierover tevreden. De andere
doelstelling van Naobuur was gericht op de zorg: start een pilot waarin hulpvragen van
inwoners op grond van de WMO (gemeente) en/of Zorgverzekeringswet (verzekeraars) via
één wijkverpleegkundige kan worden beoordeeld.

Ontmoetingsruimte
Gebrek aan feitelijke ondersteuning vanuit de gemeente Westerveld maakte dat Dorpsbelang
medio 2016 moest stoppen met deze opzet. In november wordt met de gemeente een algehele
evaluatie van Naobuur besproken. Volgens voorzitter Cees Hesse van Dorpsbelang blijft een
laagdrempelige ontmoetingsruimte, zoals nu in Naobuur en nauwe samenwerking tussen
vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties van het grootste belang. ‘We gaan de
eventuele vorming van een coöperatie hiervoor nog bezien.’

