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Beste bewoner,

Graag willen wij u informeren over ‘de 
Wijk van de Toekomst’ in Gieten. U woont 
namelijk in deze ‘Wijk van de Toekomst’ en 
kunt deze ook mede gaan vormgeven. 
In deze eerste nieuwsbrief willen we u 
informeren over de inhoud en het doel van 
dit initiatief, welke partijen erbij betrokken 
zijn en wat er de komende tijd staat te 
gebeuren en wat u kunt verwachten. 
De bewoners van de wijk staan hierbij 
centraal en we willen u graag betrekken. 
Hoe we dat gaan doen leest u in deze 
nieuwsbrief.

Wijk van de Toekomst

We zien in de komende jaren in Gieten een toename 
van het aantal ouderen. We zien ook dat de vraag 
naar geschikte woonruimte voor ouderen en de 
vraag naar zorg of hulp aan het veranderen is. We 
willen graag weten wat er in de toekomst nodig is 
of moet veranderen zodat u langer in uw huis of in 
de wijk kunt blijven wonen. Zowel op het gebied 
van zorg en welzijn als op het gebied van wonen. 
Daarnaast willen we de woningen in deze wijk 
verduurzamen, zowel de particuliere woningen als de 
huurwoningen. Verduurzamen is een ruim begrip voor 
het energiezuinig maken van uw woning. Hoe we dat 
precies gaan doen en hoe we bewoners hierbij kunnen 
betrekken en ondersteunen, gaan we de komende tijd 
bedenken. Het bijzondere van dit initiatief is dat we de 
thema’s verduurzaming en ouderen(zorg) met elkaar 
verbinden. Om niet alleen concepten te bedenken, 
maar ook daadwerkelijk aan de slag te gaan hebben 
we in Gieten een proeftuin aangewezen waar we 
concreet aan het werk gaan. Kaart Proeftuin 



Vragen

Wilt u meer informatie over de ’Wijk van de Toekomst’ 
in Gieten? Kijk dan op de www.devolmacht.nl onder 
het kopje ’projecten’.
Ook kunt u contact opnemen met Martin Waslander, 
hij is de projectleider van het project Wijk van de 
Toekomst. Zijn telefoonnummer is 06 - 55748586 of u 
kunt hem mailen op m.waslander@kaw.nl

Welke partijen zijn betrokken

We doen het voor de bewoners

Hoe lang gaat het duren?

Wat zijn de eerste stappen?

Vanuit wonen, zorg en welzijn zijn Impuls en iCare 
betrokken bij het project. Vanuit het verduurzamen 
is de Natuur en Milieu Federatie Drenthe, Bouwend 
Nederland en Woningstichting De Volmacht 
betrokken. Samen hebben zij de handen inéén 
geslagen en afgesproken om het project op te starten 
en verder vorm te geven. Direct na de zomer willen 
we dat ook laten zien in de wijk en zullen we ons 
presenteren tijdens een officiële startbijeenkomst.

We willen u graag betrekken bij het bedenken van 
welke zorg of hulp nodig is in de toekomst en hoe 
woningen moeten worden aangepast of energiezuinig 
gemaakt moeten worden. Dat doen we door de 
enquêtes en de keukentafelgesprekken. Daarna willen 
we graag de resultaten met u delen en hierover met 
u in gesprek gaan tijdens een informatiemiddag 
en -avond na de zomer. U ontvangt tegen die tijd 
hiervoor een uitnodiging. Op dit moment maken we 
geen onderscheid tussen huurders of particuliere 
eigenaren. Het project is gericht op alle bewoners van 
de wijk.

We willen het komende half jaar gebruiken om 
te kijken wat er leeft onder de bewoners en waar 
behoefte aan is. Ook willen we goed analyseren 
wat we reeds hebben. Op basis van de bevindingen 
willen we formuleren hoe we het beste zorg en hulp 
kunnen gaan organiseren in de komende jaren en 
waar de wijk en woningen aan moeten voldoen. 
Zowel op het gebied van wonen, zorg en welzijn als 
op het gebied van verduurzamen. In de loop van 
2018 zal dit uitgewerkt worden en leiden tot concrete 
projecten. Aansluitend vindt realisatie plaats. Wellicht 
zullen kleine projecten al in 2018 starten, maar het 
gros start in 2019. Gedurende het traject wordt u 
geïnformeerd door middel van de nieuwsbrief of een 
informatiemiddag- of avond.

De bewoners staan centraal. Dit betekent dat we 
eerst moeten weten wat er leeft onder de bewoners 
in de proeftuin. Een deel van de bewoners (ouder 
dan 75 jaar) heeft de afgelopen tijd van Impuls al een 
vragenlijst gekregen. Het betreft een vragenlijst over 
de gezondheid en de vraag naar zorg. Maar we willen 
ook weten wat de mensen jonger dan 75 jaar vinden 
van hun woning, de wijk en duurzaamheid. Ook zijn 
we benieuwd naar de ideeën van bewoners op het 
gebied van zorg en woningaanpassing en wat ze nu 
en in de toekomst nodig hebben om zo goed mogelijk 
zelfstandig te kunnen wonen. Daarvoor wordt nog 
voor de zomer een enquête rondgestuurd aan alle 
bewoners. Na de zomer willen we graag met een 
aantal mensen een zogenaamd keukentafelgesprek 
hebben om wat verder door te praten over hun 
bevindingen. Ondertussen kijken wij zelf naar de 
woningen en de wijk om ideeën te krijgen voor het 
eventueel aanpassen en energiezuinig maken van de 
wijk.


