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‘Aanpassen huizen cruciaal’
MARCEL LOODEN

WINSCHOTEN De Zorgstichting Oos-
terlengte is erg blij met het voorne-
men van de Oost-Groninger ge-
meenten om de kwaliteit van wo-
ningen te verbeteren.

Dat stelde directeur Hennie Sanders
van Oosterlengte gisteren in het Ho-
tel In den Stallen. Daar zetten wet-
houders van de Oost-Groninger ge-
meenten hun handtekening onder
nieuwe woon- en leefhaarheidsaf-
spraken voor de komende vier jaar.

Daarin wordt onder meer ingezet
op het opknappen of slopen van
zwaar verpauperde panden en het
verbeteren van de kwaliteit van wo-
ningen. Dat laatste kan bijvoorbeeld

nodig zijn vanwege de hulpbehoe-
vendheid van de bewoners.

,,En dat is belangrijk’’, zei Sanders.
,,Vanwege de huidige zorgregels blij-
ven steeds meer hulpbehoevende
mensen thuis wonen. Ze krijgen
thuiszorg, in deze regio onder ande-
ren van onze medewerkers. Maar
voor die bewoners en ook voor ons
personeel is het vaak nodig dat zo’n
huis wordt aangepast.’’

Sanders denkt daarbij onder meer
aan het op een beter bereikbare plek
aanbrengen van sanitaire voorzie-
ningen. ,,Gezien de vergrijzing
neemt de noodzaak voor zulke aan-
passingen toe en daarom is het goed
dat de gemeenten hierop inspelen.
Als zorgstichting denken we mee en
geven we advies, daarom staat ook

mijn handtekening onder de afspra-
ken.’’

De als gastvrouw optredende wet-
houder Laura Broekhuizen (ge-
meente Oldambt) en haar collega’s
toonden zich eveneens tevreden. Zij
hadden allen de afgelopen jaren te
maken met regionale afspraken die
voorschreven dat er alleen een
nieuw huis mocht komen als er el-
ders eentje werd gesloopt. De totale

hoeveelheid woningen in het krimp-
gebied Oost-Groningen bleef zo ge-
lijk.

,,Er is nog altijd sprake van krimp,
maar deze nieuwe afspraken zeggen
we dat niet meteen moeten slopen
bij de bouw van een huis’’, zei wet-
houder Bart Huizing (PvdA) van
Westerwolde. ,,We hebben wat meer
vrijheid om op bouwaanvragen ‘ja’
te zeggen.’’

Ook woningcorporaties en de pro-
vincie Groningen, in de persoon van
gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP),
ondertekenden de afspraken. De
provincie moet immers bouwplan-
nen goedkeuren. ,,We staan volledig
achter de voornemens om in te zet-
ten op het verbeteren van kwaliteit’’,
zei Eikenaar.
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