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De droom van Garnwerd: school transformeren tot
multifunctioneel gebouw

Vijf Groninger dorpen aan de slag met hun woondromen

En we leven nog lang, gezond en
gelukkig in Noord -Groningen

De strijdbare Garnwerders kregen het voor elkaar dat hun basisschool De Krom
Akkers voor sluiting werd behoed. Het projectteam schreef een plan waarin het
schoolgebouw niet alleen als school wordt gebruikt, maar waar ook plek is voor
andere initiatieven. Zoals kinderopvang, dagbesteding voor ouderen, zzp'ers, he
verbouwen van voedsel en het koken van maaltijden voor het dorp. Het huidige
gebouw is hiervoor echter niet geschikt. Dus rijst de vraag: nieuwbouw of verbou
En hoe zit het met energiezuinig bouwen? Ook verdiept Garnwerd zich in het vr
stuk of en hoe het dorp eigenaar kan worden van dit gebouw.

De droom van Garmerwolde: Hofje Garmerheerd, een
woonproject voor iedereen
Onafhankelijk wonen én noaberschap. Zelfredzaam zijn, maar niet in je eentje
hoeven te ploeteren. Oud en jong helpen elkaar als het nodig is. Dat is de droom
Garmerwolde. Het plan heet Hofje Garmerheerd, een woonhof met ﬂexibele wo
gen, huur en koop, die eenvoudig zijn aan te passen aan de veranderende, fysiek
omstandigheden van de bewoners. Waar zorgfaciliteiten beschikbaar zijn, en za
als bijvoorbeeld kinderopvang. Zodat mensen er gezond en veilig ouder kunnen
worden. De themagroep is druk doende om een locatie te vinden voor Hofje Garmerwolde en om toekomstige bewoners warm te maken voor het plan.

De droom van Westeremden: een duurzaam dorp worden
Westeremden wil een duurzaam dorp worden, in de breedste zin van het woord.
Dus niet alleen energieneturaal, maar ook levensloopbestendig. Woningisolatie
een van de startpunten. Een werkgroep is vorig jaar gestart met een enquête on
de bewoners met als doel mensen hun eigen woning in kaart te laten brengen om
verduurzamen. Daarnaast biedt de werkgroep met korting energiescans aan wa
bij gekeken wordt naar besparingsmogelijkheden. Westeremden werkt er hard
om de bewustwording van de noodzaak van verduurzaming te vergroten bij me
sen en organisaties.

Hoe zou jij willen dat jouw dorp eruitziet? Wat vind jij belangrijk? Vijf dorpen in NoordGroningen bogen zich de afgelopen tijd over deze vragen. Ze maakten mooie plannen.
Voor elkaar en met elkaar, dat zijn de sleutelwoorden. En niemand valt buiten de boot.
Tekst Theone Joostenz
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oppersum, Garnwerd, Westeremden, Warffum, Garmerwolde,
welkom! Kom binnen!' De uitnodigende tekst staat in zwierige letters
geschreven op het krijtbord buiten bij de
ingang van Wongema, werkplek annex
dorpscafé in Hornhuizen. Naar eigen
zeggen ook wel bekend als ,het huis aan
het eind van de wereld'. Vanavond is hier
de tweede werkbijeenkomst van het programma Gezond Wonen. Dit programma heeft als doel om de verschillende
woondromen te verwezenlijken die leven
binnen de ,Grunneger vief'; de vijf bovengenoemde Groninger dorpen in het
aardbevingsgebied. Afgevaardigden van
de Grunneger vief zijn aanwezig, evenals die van verschillende bedrijven en
organisaties, de coalitiepartners Gezond
Wonen. Zij hebben zich verbonden aan het
programma en zetten zich in om de burgerinitiatieven te helpen realiseren.

Coalitie Gezond Wonen
Coalitiepartners Gezond Wonen? Dat

vergt wellicht enige uitleg. Dus gaan we
even terug in de tijd, naar juni vorig jaar.
Toen vond de internationale conferentie
Building the Future of Health (BTFOH)
plaats in de stad Groningen. Tijdens deze
driedaagse conferentie stond één vraag
centraal: hoe kan de gebouwde omgeving
helpen ons langer gezond te houden? Met
andere woorden: hoe zorgen we voor gezonde wijken, buurten, dorpen en steden
die onze levenskwaliteit verbeteren?
Daan Bultje, directeur van Healthy Ageing
Network Northern Netherlands (HANNN)
en een van de organisatoren van BFTOH:
,,Tijdens dit congres waarbij een groot
aantal bedrijven en instanties aanwezig
waren, is er volop kennis uitgewisseld over
Healthy Ageing en de gebouwde omgeving. Voor de provincie Groningen heeft
dat tot een concreet plan geleid. Want een
aantal bedrijven en instanties heeft daarop een intentieverklaring getekend en de
ambitie uitgesproken om woningen in het
aardbevingsgebied levensloopbehendig te
maken. Zodat mensen langer thuis kun-

nen blijven wonen, ook als zij op den duur
zorg nodig hebben.”

Ideeën en enthousiasme
Tijdens de eerste werkbijeenkomst in april
dit jaar hadden de vijf Groninger dorpen
hun woondromen gepresenteerd aan
elkaar en aan de coalitiepartners (zie kaders). Die dromen zijn grofweg in te delen
in vier categorieën: samen zorg organiseren, langer thuiswonen, samen nieuwe
woonvormen ontwikkelen en samen het
dorp verbeteren. Bultje: ,,Aan ideeën en
enthousiasme is zeker geen gebrek. Sommige dorpen hebben hun idee zelfs al helemaal uitgewerkt in een uitgebreid plan.
Zowel voor de dorpen als voor de coalitiepartners was deze eerste bijeenkomst zeer
inspirerend.”
De tweede werkbijeenkomst was erop gericht om dit enthousiasme om te zetten in
concrete plannen. En daar is de hulp van
de coalitiepartners voor nodig. Het is de
bedoeling dat die hun kennis en netwerk

beschikbaar stellen voor de verwezenlijking van de initiatieven. Bijvoorbeeld een
brainstorm over de mogelijkheden voor
het uitrollen van een 5G-netwerk, hulp bij
het opzetten van een nieuwe woonvorm,
draagvlak creëren in het eigen dorp of het
organiseren van een lobby naar de provincie. Want tussen een plan en de uitvoer
ervan liggen soms hobbels die in je eentje
lastig te nemen zijn.

Droom en werkelijkheid
Bultje: ,,Tijdens de tweede werkbijeenkomst zijn daar goede stappen in gezet.
Coalitiepartners hebben zich gepresenteerd en zijn concreet het gesprek aangegaan met de verschillende initiatieven om
te zien wat zij voor hen kunnen betekenen.
Er zijn ook vervolgafspraken gemaakt.
Wat HANNN betreft: wij bieden de dorpen aan om gezamenlijk het Business
Model Canvas te doorlopen. Daarmee belicht je alle aspecten van een plan, breng
je de hoofdlijnen in kaart en krijg je goed
in beeld of de juiste personen op de juiste
plekken zitten. Op deze manier helpen we
de dorpen over een aantal hobbels heen en
kunnen we ze hopelijk ook nog op nieuwe
ideeën brengen. Zodat hun dromen ook
echt werkelijkheid worden.”

De droom van Warffum: Goudoud: wonen, zorg en
welzijn in eigen dorp
Naar aanleiding van de sluiting van verzorgingshuis Warfheem, is het dorpsini
tiatief Goudoud in Warffum gestart, een vernieuwd concept voor wonen, zorg en
welzijn. Het doel is om mensen mogelijkheden te bieden om in Warffum ‘goud ou
te worden op een passende locatie, in een kleinschalige opzet én met zorg op maa
van zelfstandig wonen tot 24-uurs zorg. Het initiatief rust op drie pijlers: een zo
hof met zowel zelfstandig als beschut wonen, een netwerk van mantelzorgers en
vrijwilligers en een virtueel verzorgingshuis.

De droom van Loppersum: samen zorgen we voor elkaar
In je eigen dorp kunnen blijven wonen, ook in de laatste levensfase. Eventueel sa
men met je partner. De regie over je eigen leven en leefomgeving houden. Mens
die zorg nodig hebben, onderdeel van de samenleving laten blijven. Het zijn de
kernwaarden waar Zorgcoöperatie Loppersum zich actief voor inzet. Samen zo
gen we voor elkaar, in een kleinschalige setting met ouderen en hulpbehoevende
geïntegreerd in de dorpsgemeenschap, zo luidt de droom van Loppersum. De zo
coöperatie heeft een plan ontwikkeld voor het gebied van en rond verzorgingsh
Wiemensheerd die deze droom moet verwezenlijken.

De coalitiepartners van Gezond Wonen zijn: BuildinG, HANNN, Nationaa
Coördinator Groningen, Noaber Foundation, RVO, UMCG, Vereniging Groninger
Dorpen, VolkerWessels en Van Wijnen.

