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Wat voor soort samenleving willen we en wat voor 

gemeente past daarbij met het oog op 

‘Wonen & (ver)zorgen’? 
 

De gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek houdt haar mening 

maar liefst zes dinsdagavonden voor zich. Op die avonden is het namelijk 

de bedoeling dat inwoners van de gemeente met elkaar bespreken welke 

ontwikkelingen zij zien in de samenleving en hoe de gemeente daarop in 

moet spelen. Iedere avond is een ander thema leidend, en op 17 september 

was de tweede bijeenkomst met als thema ‘Wonen & (ver)zorgen’. 

 

• Gemeentelijke richtlijnen met ruimte voor maatwerk, minder bureaucratie 

• Gemeenschap en professionals betrekken bij beleidsvorming 

• Regiefunctie in communicatie naar burgers, één gezamenlijk loket 

• Levensloopbestendig wonen in iedere kern 

• Zorgen voor bereikbaarheid van voorzieningen 

• Mantelzorgers ondersteunen, maar naoberschap zoveel mogelijk loslaten 

• Jongeren aantrekken en vasthouden; zorg voor jongerenhuisvesting 

 

 
Figuur 1. Openingswoord in De Schakel. 

 

Uit het aantal aanwezigen valt op te maken dat dit thema sterk leeft in de 

gemeente; ruim 70 inwoners en professionals kwamen naar De Bettekamp in 

Varsseveld. Verdeeld in vijf groepen werd onder leiding van telkens een 

tweetal raadsleden gesproken over wat de gemeente moet blijven doen of beter, 

anders of juist niet moet doen. Gezien de recente ontwikkelingen stond in de 

gesprekken het (ver)zorgen centraal en werd het onderwerp wonen vooral in 

het licht van de zorg behandeld. Toegankelijkheid
1
 was het kernwoord van deze 

bijeenkomst, verdeeld over drie gebieden: gemeente, voorzieningen en 

wijken/buurten. Een ander kernwoord was ‘naoberschap’ en dan vooral in 

hoeverre de gemeente hierin géén rol moet spelen. 

 

Toegankelijke gemeente 

Burgers met zorgvragen weten vaak niet 

goed waar ze terecht moeten. De 

gemeente en zorginstanties zouden 

gezamenlijk moeten zorgen voor één 

zorgloket met specialisten – ook met het 

oog op de ontwikkelingen omtrent 

AWBZ. Daarbij vinden de aanwezigen 

het heel belangrijk dat de gemeente 

mensen niet te veel in hokjes plaatst 

maar juist ruimte geeft om maatwerk toe  

te passen en creativiteit te gebruiken in      Figuur 2. Groepsoverleg 

oplossingen. De gemeente zou op basis van behoefte kaders en heldere richtlijnen 

moeten opstellen waarbinnen instanties en individuen vrijheid hebben. Aandacht 

voor verschillende doelgroepen is hierin zeer belangrijk.  

 

Het gevoel heerst dat ambtenaren vaak op de stoel van de professionals gaan 

zitten en beleidsplannen schrijven achter een bureau zonder het veld in te gaan. 

De gemeenschap wordt te weinig betrokken, zeker als advies wordt gevraagd van 

externe bureaus; die komen vaak van buiten de Achterhoek en weten niet hoe het 

hier gaat. 

 

De aanwezigen benadrukken dat ze graag open communicatie willen met de 

gemeente; duidelijkheid over bezuinigingen kan leiden tot praktische en 

goedkopere oplossingen wanneer de gemeente hen erbij betrekt. Het helpt om 

vanzelfsprekendheid van zorg aan de kaak te stellen, zodat inwoners zich meer 

bewust worden van hun eigen verantwoordelijkheid. Er zal meer en meer een 

verandering moeten optreden van “waar hebben we recht op” naar “wat 

willen/kunnen we zelf doen” (individueel en met elkaar).         

                                                      
1 Toegankelijkheid heeft hier een brede betekenis: het gaat zowel om de  fysieke toegang tot 

voorzieningen (bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijkheid) als om beschikbaarheid en betaalbaarheid. 
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Toegankelijke voorzieningen 

Er is een sterke behoefte om voorzieningen dichtbij te houden. Dit heeft ook te 

maken met de wil om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De 

leefbaarheid van de kernen – en dan met name de kleine kernen – wordt 

beïnvloed door de mogelijkheden voor aangepaste woningen of begeleid 

wonen, de afstand tot voorzieningen als huisarts en kerk, en door de kwaliteit 

en kwantiteit van vervoersmogelijkheden naar de voorzieningen. Kerken gaan 

dicht, huisartsen vertrekken naar de grotere dorpen en het speciaal vervoer 

wordt uitgekleed. Onder leefbaarheid valt ook (gevoel van) veiligheid. 

Zichtbaar aanwezige en bereikbare wijkagenten worden belangrijk gevonden.  

 

Toegankelijke wijken/buurten 
De nadruk op buurten en wijken als focus voor wonen en zorg – voor zowel 

beroepskrachten als buurtgenoten – komt duidelijk naar voren in alle groepen. 

Dit bleek al uit de behoefte aan lokale voorzieningen, maar ook buurtcontact is 

heel belangrijk. Wijkgericht werken mag verder worden uitgebouwd, waarbij 

ook de financiële aspecten kunnen worden betrokken. Laat wijken zelf met een 

budget bepalen wat er gerealiseerd moet worden.  

 

Ga als gemeente heel voorzichtig om met het begrip ‘naoberschap’; dat is klein 

en speelt puur tussen burgers onderling. De gemeente kan bewustwording 

creëren voor de eigen verantwoordelijkheid en signaalfunctie voor anderen, 

maar verder moet zij het ‘naoberschap’ zoveel mogelijk loslaten. Naoberschap 

moet van binnenuit komen, dat kun je niet opleggen. Wel is het zo dat de 

gemeente kan stimuleren om het idee van oud op jong over te brengen. 

Vrijwilligerswerk en gezamenlijke activiteiten kunnen daarentegen wel met 

behulp van de gemeente worden gefaciliteerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 

buurtfeesten of gezamenlijk plantsoenenbeheer. Ook maatschappelijke stages 

werden in dit verband genoemd. Dit stimuleert naoberschap maar legt het niet 

op.  

De gemeente heeft wel een signaalfunctie in de wijken. Het is van belang dat 

de gemeente inventariseert in welke buurten of wijken behoefte is aan extra 

ondersteuning en waar de gemeenschap het goed zelf kan. 

De druk op mantelzorgers en vrijwilligers wordt volgens de aanwezigen steeds 

groter. Dit heeft onder andere te maken met de 24-uurs economie en de 

sollicitatieplicht in de WWB waardoor er minder tijd beschikbaar is. Daarnaast 

is er sprake van ontgroening, was gevolgen heeft voor het aanbod aan 

mantelzorgers in de toekomst. Aantrekken van jongeren in de gemeente is ook 

met het oog op zorg van belang. 

 

Blue-IJsselkaart 

Als tastbaar resultaat van de gespreksronde is per groep een ‘Blue-IJsselkaart’
2
 

gemaakt. Op een groot vel papier zijn highlights van het gesprek in een viertal 

vakken geplakt. De vier vakken geven weer wat de gemeente moet blijven doen, 

beter, anders of vooral niet moet doen. De vijf vellen van de groepen zijn in 

onderstaande figuur samengevoegd. 

 

 

Figuur 3. Blue-IJsselkaart: Wat moet de gemeente beter, anders, niet en blijven 

doen?
3
 

                                                      
2 De ‘Blue-IJsselkaart’ is gebaseerd op de ‘Blue Ocean’-methode door Participatiehuis Rode 

Wouw. 
3 De nummers verwijzen naar het overzicht van de Blue-IJsselkaarten in de bijlage. 
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