Brief Dorpsbelang Vledder over Vledder-Noord
AAN ALLE INWONERS VAN VLEDDER
Levensloopbestendig wonen in Vledder: wensen voor de uitwerking van het
plan tot bouwen van een woonzorgcentrum
Begin 2017 heeft Dorpsbelang Vledder een opzet voor “levensloopbestendig wonen”
besproken in buurtgesprekken en gepresenteerd op een dorpsvergadering op 21
april jl. in de Tippe. De gekozen opzet werd breed ondersteund. Er is afgesproken
de opzet verder uit te werken en de uitkomst ervan omstreeks 1 december 2017 aan
alle inwoners te presenteren. Bij die gelegenheid kan dan besproken wat en hoe dit
plan definitief kan worden uitgevoerd
Dorpsbelang Vledder werkt ondertussen hard aan de uitwerking, zoals:
▪

▪

De opzet van het woonzorgcentrum in Vledder-Noord, o.a.:
▪

Tekeningen van zorgstudio’s en appartementen (koop/huur)

▪

Overleg met de gemeente over de grond, infrastructuur en gebouw

▪

Financiering van de bouw

▪

Exploitatie/verhuur

De te leveren zorg in samenwerking met ZZWD (Zorgcollectief Zuid-West Drenthe)
en de samenwerking met vrijwilligersorganisaties.

▪

De ontwikkeling van Naobuur, het informatie- en Contactcentrum Zorg & Welzijn, in
combinatie met de bibliotheek e.d.

▪

De ontwikkeling van het Lesturgeonplein bij de Tippe/de kerk.
Wellicht ten overvloede: het woonzorgcentrum is de start van het kunnen
wonen in Vledder-Noord en een antwoord op de aangegeven behoeften van
ouderen. Met het realiseren van het woonzorgcentrum wordt voldaan aan de
eis die gesteld is in het bestemmingsplan inzake het kunnen gaan bouwen
voor particulieren in Vledder-noord. Ook in het geval u zichzelf nog niet rekent
tot de mensen die een woonzorgcentrum nodig hebben, vragen wij u wel om de
inventarisatielijst in te vullen. Zo veel meer mensen de lijst invullen, des te
beter kunnen we in de planuitwerking rekening houden met toekomstige
behoeften.

In de uitwerking van het plan lopen we tegen vragen aan die wij nogmaals graag aan
u voor leggen om de uitwerking van het plan concreter te kunnen maken.
Uw antwoorden nemen we mee in de finale uitwerking die wij begin december 2017
graag aan alle inwoners van Vledder willen presenteren.
We hebben gekozen voor de onderstaande werkwijze:
▪

Een schriftelijke inventarisatie van wensen/behoeften en meningen over een aantal
onderdelen in het plan ( zie bijgevoegde inventarisatielijst)

▪

Buurtgesprekken, waarin de actuele stand van zaken en de resultaten van de
inventarisatie zullen worden gepresenteerd; We willen de uitkomst ervan graag met
u bespreken, want niet alles is in schriftelijke vragen te vangen

▪

De buurtgesprekken zijn steeds van 20.00 -21.30 uur bij Naobuur
o Maandag 25 september voor de inwoners van Bosbouwkamp, Beatrixstraat,
van Royenlaan, Torenlaan, t’ Kerkpad, De Hoek, t’Steegien, Dorpsstraat,
Lange Wandenweg, Middenweg en Reeweg.
o Dinsdag 26 september voor de inwoners van de Goorns, Wapserweg, Brink,
Solweg, Oosteind, Markepad, Oosterkamp, De Bree, Witacker ,
Vledderholt, Meulhoek, Kerkhoflaan, Schapendrift, Drift en Olde Hof
o Donderdag 28 voor de inwoners van Scheperskamp, Palmbosweg,
Paaswei, Wildwal, Pastorieweg, Lesturgeonplein, Vledderlanden,
Werkhorstlaan en Madeweg
o Vrijdag 29 september voor de inwoners van Wierplas, Beusje, Delmer,
Kreuzeveen, De Rolle, Meerstal, Vledderweg en de Schure.
o Maandag 2 oktober voor de inwoners van Koornkamp, Wilderapels,
Maalacker, Rikken en Dalcamp.
o Woensdag 4 oktober voor de inwoners van Nijbrecht, Haking, Ten berghe,
Hooybrink en Lijnland
o Donderdag 5 oktober voor de inwoners van de omliggende dorpen.
Mocht u op “uw buurtavond” verhinderd zijn dan bent u natuurlijk op een andere
avond van harte welkom!

Op bijgaand formulier vindt u naast informatie ook een aantal vragen en stellingen;
uw antwoorden kunnen ons helpen bij het concreet uitwerken van het plan.
Tussen 8 -11 september zullen bestuursleden van Dorpsbelang de ingevulde
formulieren weer ophalen. U kunt het formulier ook in een bus bij Naobuur
deponeren of een elektronische versie via www.naobuur.nl invullen.
Cees Hesse, voorzitter Dorpsbelang Vledder

