
   

 

 

Datum: 12 maart 2018 

 

Dit is de derde nieuwsbrief vanuit het project ‘Langer thuis wonen in Schagen, doe je samen!’ 

In deze nieuwsbrief blikken wij terug op de stappen die de afgelopen maanden zijn gemaakt 

en geven wij een vooruitblik naar de komende maanden.  

 

Eerste aanzet Woon-Zorg-Welzijn concept voor Callantsoog, Petten en ‘t Zand 

Het eerste concept is gereed! Met de opbrengst uit de enquêtes en de verdiepende groeps- 

en persoonlijke gesprekken is een beeld gevormd wat de behoeften zijn in de drie dorpen 

om langer veilig en zelfstandig thuis te blijven wonen. 

Daarbij staan 5 thema’s centraal: 

- wonen 

- woonomgeving 

- activiteiten en sociale contacten  

- gezondheid 

- vervoer 

Per thema zijn met de resultaten van de onderzoeken en 

de kennis die leeft bij de partners, aandachtsgebieden 

geformuleerd. Per aandachtsgebied wordt vervolgens 

een oplossing of oplossingsrichting voorgesteld met 

daarbij aangegeven op wat voor termijn deze 

uitgewerkt of opgepakt gaan worden. We verwachten 

dat deze oplossingen en oplossingsrichtingen eraan 

bijdragen dat inwoners langer zelfstandig kunnen blijven 

wonen in hun vertrouwde omgeving.  

 

Ontmoeting in de kernen  

In deze nieuwsbrief specifiek aandacht voor het aflopen van de rijksbijdrage subsidieregeling 

zorginfrastructuur waarmee we in 2017 zijn geconfronteerd. Dit heeft gevolgen voor de 

ontmoeting in de kernen en specifiek de ruimte in Huys ten Oghe in Callantsoog. Voor 2018 is 

vanuit de gemeente een eenmalige subsidie verstrekt zodat de dagbesteding daar kan 

blijven bestaan. Of en hoe de plekken voor ontmoeting en wijksteunpunten in de kernen en 

specifiek in Callantsoog na 2018 behouden blijven is onderwerp van gesprek tussen 

verschillende partners.  
 

Gezamenlijk gedragen stuk 

Het eerste concept is opgesteld door de 10 samenwerkende partners in dit project. Maar er 

zijn veel meer partijen actief in de dorpen die allen samen bijdragen aan de leefbaarheid. 

In de komende maanden wordt het stuk voorgelegd aan de andere partners en wordt hun 

inbreng, waar nodig verwerkt in het document. 

Hiermee komen we tot een gezamenlijk gedragen Woon-Zorg-Welzijn concept voor de drie 

dorpen.  

 

Inwoners blijven meepraten 

Ook de inwoners van de dorpen praten de komende maanden mee over het woon-zorg-

welzijn concept. Een kleine groep belangstellende inwoners uit de dorpen en een 

vertegenwoordiging van belangenorganisaties is bereid gevonden al in maart mee te 

denken met het eerste concept. Daarna wordt op brede schaal het concept gedeeld met 

andere partners werkzaam in de dorpen.  

 



We verwachten dat dit een mooi traject gaat worden waarbij we iedereen in de 

gelegenheid stellen hun inbreng en bijdrage te leveren.   

 

We houden u op de hoogte  

De stuurgroep en andere geïnteresseerden worden via deze nieuwsbrief regelmatig op de 

hoogte gehouden van de voortgang van het project. De eerstvolgende bijeenkomst met de 

stuurgroep wordt in de eerste week van mei gepland. Verwachting is dan het nieuwe Woon-

Zorg-Welzijn concept te kunnen vaststellen. Daarna wordt het gepresenteerd aan de 

inwoners en belangstellende in de dorpen. 
 

 

 

Karin van der Arend, projectleider  

namens de projectgroepsleden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


