Ouderen plannen eigen wooncomplex in Beetsterzwaag
In Beetsterzwaag zijn er plannen voor een wooncomplex voor ouderen. ‘Een
hofje voor senioren”, stellen de initiatiefnemers. In korte tijd zijn er al vele
tientallen geïnteresseerden.
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De kinderen zijn de deur uit en nu zitten ze als zeventigplusser in
een huis waar gemakkelijk een huishouden met vijf mensen terecht
zou kunnen, met een grote onderhoudsgevoelige tuin. Beetje
jammer, vonden Frouk en haar man Boudewijn Franssens. Hoe leuk
zou het zijn om een seniorenvoorziening te bouwen. Een beetje zoals
de hofjes van vroeger, maar dan groter en gerieflijker. Met twee
vrijkomende locaties in het dorp was het ,,tijd om de koe bij de
hoorns te vatten”, aldus Frouk Franssens.
Ook goede vriend en architect Nardus Huiskes was die mening ook
toegedaan en ze besloten onder leeftijdsgenoten te peilen of er meer
mensen warm te krijgen zijn voor het plan. Een informatieavond
werd bezocht door zo’n 130 mensen en inmiddels staan er 180
mensen op de lijst. Alle belangstellenden hebben onlangs een
enquête gemaild gekregen waarop ze kunnen aangeven wat hun
ideale woonwens is. Een hofje voor alleen senioren of voor meerdere

generaties? Huur of koop? Wat Franssens betreft wordt het een
mengeling van huur en koop, zodat ook ouderen die nu huren,
kunnen profiteren.

De gesprekken met de gemeente waren tot dusver constructief, de
gemeente wil ook doorstroming
Om het plan te realiseren is uiteraard wel de medewerking van de
gemeente nodig. ,,Zij moeten genegen zijn de grond aan ons te
verkopen voor een leuke prijs.” Ook zijn er investeerders nodig om
huurhuizen te realiseren. Niet alle 180 mensen zullen uiteindelijk
doorzetten met een verhuizing. ,,Maar het is mooi als we er zo’n
vijftig overhouden die doorgaan met het plan.” De gesprekken met
de gemeente waren tot dusver constructief: doorstroming is iets wat
ook Opsterland graag ziet.
Franssens hoopt dat er over twee jaar iets gerealiseerd kan worden.
Of dit het terrein van ods De Trime of van cbs De Paedwizer is, is
haar om het even. ,,En er zijn nog meer locaties, zoals aan de
Commissieweg. Alle drie zijn dicht bij de voorzieningen.”
Franssens en Huiskes zijn niet de enigen met plannen voor een
woonvoorziening voor ouderen. Zo heeft de landelijke stichting
Knarrenhof een dergelijk plan gerealiseerd in Zwolle en ook in Olst
is er een dergelijk plan opgezet door de Landelijke Vereniging voor
Gemeenschappelijk wonen van Ouderen. Landelijke steun is er in
elk geval: onlangs brak de ChristenUnie tijdens een
campagnebijeenkomst in Beetsterzwaag een lans voor dergelijke
initiatieven.

