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B E W O N E R S B L A D 
van de christelijke woningstichting Patrimonium

Deelnemen
Als Nederlander woont u nog steeds in een 

verzorgingsstaat. U weet wel: een land waarin de 

overheid allerlei belangrijke zaken regelt om het 

welzijn van haar burgers te bevorderen. Zaken als 

gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid, 

sociale zekerheid én huisvesting. Maar als het aan 

de huidige regering ligt, gaat dat veranderen. 

Uit de laatste troonrede blijkt dat de regering 

onze verzorgingsstaat wil veranderen in een 

‘participatiestaat’. Dat is een land waarin burgers 

meer moeten ‘participeren’. Anders gezegd: een land 

waarin de burgers moeten gaan deelnemen en meer 

en meer zaken voor zichzelf en voor elkaar moeten 

gaan regelen. De burgers nemen dus de verant-

woordelijkheid voor bepaalde zaken van de overheid 

over.

De regering doet in de troonrede een beetje alsof 

‘participeren’ iets heel nieuws is en alsof de burgers 

tot nu toe steeds met de armen over elkaar op de 

overheid stonden te wachten. Niets is minder waar. 

Bij Patrimonium weten we wel beter. Wij zien in 

alle wijken waar wij woningen verhuren burgers 

volop participeren, deelnemen. Een paar voor-

beelden. Onze huurders runnen in diverse van onze 

wooncomplexen recreatieruimtes. Onze huurders 

organiseren uitstapjes of barbecues voor de 

medebewoners. Onze huurders nemen zelf het 

initiatief om via zonnepanelen de energiekosten 

omlaag te brengen. Onze huurders komen op voor 

hun belangen bij de vernieuwing van de Zuidelijke 

Ringweg. Over beide laatste onderwerpen leest u in 

deze Patrimonium Publiek.

 

Nog een voorbeeld. Patrimonium is ooit, al bijna 

honderd jaar geleden, net als veel andere woning-

corporaties opgericht door participerende burgers. 

Burgers die ook niet gingen staan wachten op de 

overheid toen ze zagen dat het zeer slecht gesteld 

was met de huisvesting van grote groepen van de 

bevolking. Burgers die begrepen dat niet alle mensen 

in staat zijn om woonruimte voor zichzelf te 

organiseren. Burgers die ook begrepen dat goede 

huisvesting heel belangrijk is voor het welzijn van 

andere mensen en daar zelf geld in staken om die te 

realiseren. Kortom: voor Patrimonium en voor vele 

van onze huurders is het niets nieuws, maar juist 

heel normaal om te participeren. En ik ben er van 

overtuigd dat we dat nog heel lang blijven doen. 

Auke de Vries

Directeur-bestuurder

Voorwoord
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Haalbaar
“Op zich een mooi idee, dat vonden 

wij ook”, zegt Robert de Jonge, de 

wijkopzichter die het project namens 

Patrimonium begeleidde. “Het zou de 

energiekosten van de huurders omlaag 

brengen en daarnaast goed zijn voor 

het milieu. Door de panelen worden er 

minder fossiele brandstoffen verbruikt. 

Voor niets gaat de zon op in Tuinwijk

Lagere energiekosten in de Radijsstraat
Een leuk weetje: de hoeveelheid zonne-energie die de aarde bereikt, is ongeveer 
9.000 maal groter dan de energiebehoefte van alle 7 miljard aardbewoners 
samen! Zonde om de zon voor niets te laten schijnen, dachten enkele van onze 
huurders in de Radijsstraat. Ze vormden de werkgroep ‘Tuinwijk in het 
zonnetje’ en benaderden Patrimonium met het idee om zonnepanelen te 
plaatsen.

Maar we wilden natuurlijk wel eerst 

weten of het technisch en economisch 

haalbaar zou zijn”, voegt hij er direct 

aan toe. Tuinwijk in het Zonnetje en 

Patrimonium werkten in dit project 

daarom ook samen met Grunneger 

Power.

Zonne-uren 
Wat moest er technisch bekeken 

worden? “In de Radijsstraat gaat het 

om beneden- en bovenwoningen. 

We moesten dus bekijken of er wel 

genoeg panelen te plaatsen waren op 

het gemeenschappelijke dak en of 

bijvoorbeeld de benodigde leidingen 

en installaties wel in de woningen 

geplaatst konden worden.” En econo-

misch? “Uiteraard moesten de panelen 

ook goed staan ten opzichte van de 

zon. Want de zonne-uren moeten wel 

optimaal benut kunnen worden, anders 

kan de investering niet uit en zit je 

uiteindelijk met hogere energie-

kosten.” Niet onbelangrijk: de 

gemeente Groningen geeft een 

eenmalige subsidie voor het project.

Schone stroom
“Ook moesten er voldoende huurders 

aan de Radijsstraat meedoen om de 

kosten omlaag te brengen.” Dat laatste 

was wel even hard werken, maar is 

uiteindelijk gelukt door de geweldige 

inzet van zonneambassadeurs die huis 

aan huis huurders overtuigden van de 

voordelen van zonnepanelen. 

In oktober en november werden de 

panelen geplaatst. 

“De zonnepanelen leiden bij de 

deelnemende bewoners tot een kleine 

huurverhoging, maar die wordt weer 

meer dan gecompenseerd door de 

lagere energiekosten. 

De huurders hebben dus niet alleen 

‘schone’ stroom, maar ook fi nancieel 

voordeel”, besluit Robert de Jonge. 

Kortom: Een win-winsituatie! 

Diverse parkeerplaatsen en autoboxen zijn per direct 
beschikbaar, bedoed voor omwonenden. Bij meerdere 
reacties geven wij de voorkeur aan eigen huurders uit 
de wijk.

Voor meer informatie kunt u bellen naar Christelijke 

Woningstichting Patrimonium, afdeling verhuur- en 

bewonerszaken, tel.nr. 050 - 529 999 16 of mailen naar 

verhuur@patrimonium-groningen.nl

Parkeerplaatsen en autoboxen

Autoboxen Lijsterbeslaan
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Begrotingen
Jan de Meer werkt al sinds 1979 

bij Patrimonium. Als ervaren 

corporatiemedewerker kent hij dus 

de werkelijkheid achter de cijfers. 

Net legde hij in nauwe samenwerking 

met zijn collega’s de laatste hand 

aan onze meerjarenbegroting. “Zoals 

het in een huishouden gaat, gaat het 

eigenlijk ook in een organisatie als 

Patrimonium. Ook wij moeten weten 

of we iets overhouden of dat we iets 

te kort dreigen te komen. 

We maken elk jaar een begroting 

voor de eerstvolgende vijf jaar. 

In deze begrotingen staat hoeveel 

inkomsten we denken te ontvangen 

en waaraan we dat geld gaan 

uitgeven.”

Plannen
Waarom zijn ‘de cijfers’ voor een 

woningcorporatie zo belangrijk? 

“Pas als je de cijfers goed op een 

rijtje hebt, weet je wat je te besteden 

hebt en kun je gaan plannen wat er 

Jan de Meer, hoofd fi nanciële administratie

‘1 huis of 6.700? Eigenlijk maakt het geen verschil.’
Bijna iedereen wil graag weten wat 
er aan geld binnenkomt en wat er 
uit gaat. Anders gezegd: wat zijn je 
inkomsten en uitgaven. Jan de Meer 
is als hoofd van de fi nanciële 
administratie van Patrimonium 
ervoor verantwoordelijk dat al onze 
fi nanciële gegevens goed worden 
vastgelegd, gecontroleerd en 
verwerkt tot begrotingen en 
jaarverslagen. Heel belangrijk. 
Zeker in deze ook voor woning-
corporaties onzekere tijden.

Parkeerplaatsen

U kunt een plek huren in de parkeergarages aan 

de Driehovenstraat (Herewegbuurt), Hornstraat 

(Oosterpoortbuurt), Siersteenlaan (Vinkhuizen), 

Schoolholm (Centrum) en Barestraat (Herewegbuurt)

U heeft 24 uur per dag toegang tot de parkeergarage. 

De parkeergarage is volledig afgesloten en alleen toegankelijk 

voor de gebruikers. Elke huurder heeft een eigen plek.

De huurprijs bedraagt maximaal € 60,- / maand

moet gebeuren. In principe maakt 

het geen verschil of we dat voor 1 

huis of voor de circa 6.700 huizen 

doen die we bezitten”, zegt Jan de 

Meer. “Onze belangrijkste inkomsten 

zijn natuurlijk de huren. Jaren lang 

was het eenvoudig in te schatten 

hoeveel we aan huurinkomsten 

zouden ontvangen. De regering stelde 

daarvoor de normen vast. Dat doet 

de regering nog steeds, alleen is ze 

daarin niet meer zo voorspelbaar. 

Daarnaast legde de regering woning-

corporaties diverse heffi ngen op 

en scherpte ze bepaalde regels aan, 

bijvoorbeeld voor het omgaan met 

asbest of legionella. Door deze zaken 

worden onze inkomsten lager en onze 

kosten hoger.”

Garanderen
Wat heeft dat voor gevolgen? 

“Dat betekent dat we steeds en 

heel goed naar onze uitgaven 

moeten kijken. Onze belangrijkste 

uitgaven zijn natuurlijk de kosten 

van het onderhoud van onze 

woningen en daarna de leningen en 

overheidsheffi ngen. Onze organisatie 

behoort al tot een van de meest 

effi ciënt werkende woningcorporaties 

van het land. En op onderhoud kun 

je soms ook wel besparen, maar daar 

zit een grens aan. Daarom hebben 

we ook huizen uit ons bezit verkocht 

voor extra inkomsten want we willen 

onze huurders wel goede woningen 

garanderen. Dat blijft voorop staan.” 

Cijfers mogen dan wel belangrijk 

zijn, voor Jan én Patrimonium blijven 

onze huurders voorop staan.

Autoboxen

Aan de Lijsterbeslaan (Selwerd) en Siersteenlaan 

(Vinkhuizen) zijn enkele autoboxen per direct beschikbaar.

De huurprijs varieert tussen de € 40,- en € 55,- / maand



BELANGRIJKE NUMMERS

CAI (KABEL): Ziggo - 0900 1884

GLASBREUK: Glasservice Boekema BV 
050 579 14 68

GROFVUIL: Milieudienst - 050 367 10 00 
www.grofvuilmelden.nl

STORING CV: Feenstra Verwarming 
0900 8455

VERSTOPPING RIOOL/AFVOER: 
RRS Groningen/Drenthe - 0598 696530

MELDPUNT OVERLAST: 050 587 58 85
www.eloket.groningen.nl

HUURTOESLAG: Belastingdienst - 0800 0543 
www.toeslagen.nl

ONDERHOUDSKLACHTEN PATRIMONIUM: 
tijdens kantooruren, tot 16.30 uur: 
050 529 99 44 
klachten-inspreekapparaat:
050 529 99 60 
spoed: 
050 529 99 70 (buiten kantoortijden)

Postbus 907, 9700 AX Groningen
Peizerweg 136, 9727 AP Groningen
 
maandag t/m donderdag: 
09.00 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur
vrijdag: 09.00 - 12.30 uur
www.patrimonium-groningen.nl
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COLOFON

TEKST: 
Harm Draaijer

DRUK: 
Drukkerij de Bruin

PRODUCTIE: 
VOOR Communicatie & Creatie

VERSCHIJNING: 
twee keer per jaar

woningstichting
christelijke

PATRIMONIUM

De Zuidelijke Ringweg

Patrimonium en huurders 
trekken samen op
De Zuidelijk Ringweg gaat fl ink op de schop. Waarom? Omdat de verkeers-
opstoppingen op en nabij deze ringweg steeds langer worden én langer duren. 
Ook zal het verkeer naar, van en door Groningen de komende jaren alleen 
maar toenemen. Er moest dus iets gebeuren. Maar er moet daarbij ook zo veel 
mogelijk rekening worden gehouden met de belangen van onze betroffen 
huurders in de nabijheid van de ringweg. Daarom trekken Patrimonium en 
huurders(vereniging) samen op!

Woon- en leefsituatie
Auke de Vries, directeur-bestuurder van 

Patrimonium is er duidelijk over: “Er 

zullen maar weinig mensen zijn, die 

vinden dat er niets moet gebeuren aan 

de Zuidelijke Ringweg. Maar de laatste 

plannen die voor de aanpak van deze 

ringweg gepresenteerd zijn, bevatten 

naast positieve ook minder positieve 

elementen. Elementen die zeer waar-

schijnlijk de woon- en leefsituatie van 

diverse van onze huurders negatief 

beïnvloeden. Op diverse plekken bij de 

Ringweg heeft Patrimonium woningen. 

In de Rivierenbuurt, de Wijert, Corpus 

Den Hoorn en de Stadspark wijk. 

Behalve voor onze huurders heeft dit 

alles ook gevolgen voor de verhuur-

baarheid en de waarde van onze 

betroffen woningen.” Tot 10 oktober 

konden er bezwaren - zogenaamde 

‘zienswijzen’ - worden ingediend tegen 

de plannen.

Drie bijeenkomsten
Wat hebben de huurders en 

Patrimonium tot nu toe ondernomen? 

“Om een beeld te krijgen wat er leefde 

bij onze huurders en om de 

mogelijkheid van een zienswijze te 

benutten, hebben we in september en 

oktober drie bijeenkomsten belegd met 

de betroffen bewoners en de Huurders-

vereniging Patrimonium De Wijert-

Corpus den Hoorn – Stadsparkwijk en 

Patrimonium. Daar hebben vertegen-

woordigers van de gemeente, de 

provincie en de rijksoverheid hun 

plannen gepresenteerd en vragen van 

de bewoners en de huurdersvereniging 

beantwoord.” 

Twee zienswijzen
“Er zijn diverse punten waarover 

vragen leven bij het plan voor de 

aanpak van de Zuidelijke Ringweg. 

Daarom hebben we namens de 

bewoners en onze woningstichting in 

samenwerking met een advocaten-

kantoor twee zienswijzen ingediend: 

een op de ontwerp-inrichtingsplannen 

en een op het Ontwerp-Tracébesluit. In 

die zienswijzen geven we weer hoe wij 

denken over bepaalde aspecten van de 

plannen zoals verkeersveiligheid, 

parkeerbehoefte, geluidschermen, 

verkeer en bereikbaarheid, geluid, en 

lucht en natuur.” En nu? “We zullen 

moeten afwachten wat daarmee gedaan 

zal worden”, aldus Auke de Vries.



Kunt u het allemaal nog een beetje volgen? De vele veranderingen binnen de zorg leveren 
ons van de GWHP wel eens duizelingen op. Termen als Wmo, AWBZ, mantelzorg, indicaties en 
ZZP’s vliegen je om de oren. Maar wat het allemaal betekent, wie nu waar recht op heeft en 
waar je terecht kunt voor informatie? Het zijn enkele vragen die we in dit nummer van 
de Huurderskrant proberen te beantwoorden. In de hoop u zo enkele handvatten te bieden in 
de ‘zorgjungle’.

ván huurders vóór huurders

JAARGANG 7
NUMMER 14

NOVEMBER 2013

Stichting GWHP

HUURDERS
           KRANT

STICHTING
GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

HUURDERSVERENIGINGEN
PATRIMONIUM

PATRIMONIUM

www.gwhp.nl

I N H O U D

• Het verzorgingshuis
• Het verpleeghuis
• Wijkverpleegkundige 
 keert terug
•  Denk na over je 

toekomst

Bijna dagelijks is de zorg in het nieuws, 
zowel landelijk als regionaal. Het is duidelijk 
dat vooral de kosten voor ouderenzorg 
onbetaalbaar worden. Dat komt omdat 
het aantal ouderen gigantisch toeneemt. 
Tegelijkertijd gaat het Nederland niet voor 
de wind. Er is gewoonweg geen geld meer 
om het oude zorgstelsel in takt te houden. 

Zorgen om zorg

Daarom wordt er naarstig gezocht naar 
oplossingen. Eén ervan is ervoor te zorgen 
dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen 
huis blijven wonen. Daar zullen de meeste 
ouderen niet onwelwillend tegenover staan, 
maar helaas komt de ouderdom wel met 
gebreken.

Ouderenzorg centraal
De GWHP heeft zich in dit nummer specifi ek 
gericht op de ontwikkelingen binnen de 
ouderenzorg. Zij is zich zeer bewust dat zorg 
verder reikt dan ouderenzorg alleen. Maar 
omdat onze ruimte beperkt is en omdat we 
denken dat er onder onze lezers velen zijn die 
te maken hebben met ouderenzorg, voor zich 
zelf of voor familieleden, heeft de GWHP voor 
ouderenzorg gekozen.

Lees verder op pagina 2.
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VOOR WIE?
De Wmo is ingevoerd om het mogelijk te maken dat 
mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk 
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. 

WELKE HULP KRIJGT U?
-  Hulp bij het huishouden: bijvoorbeeld hulp bij 

opruimen, schoonmaken en het doen van de was.
-  Hulpmiddelen of voor zieningen voor vervoer: 

bijvoorbeeld een rolstoel, Aanvullend Openbaar 
Vervoer (AOV) of een Vervoerskosten vergoeding.

-  Aanpassingen aan de woning: bijvoorbeeld voor 
een traplift of verhoogd toilet.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
Maakt u gebruik van de Wmo, dan wordt er (in de 
meeste gevallen) een eigen bijdrage gevraagd. 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De hoogte wordt berekend door het Centraal 
Administratiekantoor (CAK).

EEN INDICATIE VOOR WMO-ZORG AANVRAGEN
Om in aanmerking te komen voor zorg uit de Wmo 
heeft u een indicatie nodig van het Zorgloket 
Gemeente Groningen. U krijgt een huisbezoek van 
een consulent om uw omstandig heden en 
problemen in een persoonlijk gesprek te bespreken. 

HOE KUNT U HET REGELEN?
Vraag uw huisarts om meer informatie. U kunt ook 
een STIP in uw wijk bezoeken om meer te weten te 
komen over Wmo. De STIP-medewerkers kunnen u 
ook doorverwijzen.

VOOR WIE?
De AWBZ is bedoeld voor 
iedereen die door ziekte of een 
handicap afhankelijk is van 
langdurige zorg. 

WELKE HULP KRIJGT U?
-  Persoonlijke verzorging: hulp 

bij douchen, aankleden, 
scheren, pillen innemen, ogen 
druppelen of naar het toilet 
gaan.

-  Verpleging: medische hulp, 
bijvoorbeeld wondverzorging, 
geven van injecties of het

 zelf leren injecteren.

Algemene Wet Bijzondere Zorg (AWBZ)
- Begeleiding: ondersteuning in 

het dagelijkse leven, bijvoor-
beeld bij het indelen van de 
dag. 

 Begeleiding kan in een groep 
of persoonlijk.

- Behandeling: zorg bij een 
aandoening, zoals revalideren 
na een beroerte.

-  Verblijf: als u niet meer zelf-
standig kunt blijven wonen. 
Denk bijvoorbeeld aan een 
tijdelijk of permanent verblijf 
in een verpleeg- of verzor-
gings  tehuis. Of als er continu 
toezicht nodig is.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
Maakt u gebruik van de AWBZ, 
dan wordt er een eigen bijdrage 
gevraagd. De hoogte wordt 
berekend door het Centraal 
Administratiekantoor (CAK).

EEN INDICATIE VOOR AWBZ-
ZORG AANVRAGEN

Om in aanmerking te komen 
voor zorg uit de AWBZ heeft u 
een indicatie nodig van het 
Centrum indicatiestelling zorg 
(CIZ) in Assen. Vraag uw huisarts 
om meer informatie.

SOCIAAL NETWERK
Een vangnet is nodig en die 
denkt men te vinden in mantel-
zorg en de Wet maatschappelijke 
opvang (Wmo). Het houdt in dat 
als ouderen hulp nodig hebben, 
ze eerst een beroep moeten 
doen op hun naaste omgeving; 
familieleden, vrienden, buren, 
enzovoort. Dat heet een sociaal 
netwerk. En de mensen die 
ouderen helpen, met 
bijvoorbeeld boodschappen 
doen, het huis opruimen, de tuin 

aanpakken, enzovoort, heten 
mantelzorgers.

BEHAPBAAR HOUDEN
Maar wat als je nu geen sociaal 
netwerk hebt? Of je hebt meer 
hulp nodig dan mantelzorgers 
kunnen bieden? In dat geval kun 
je via de gemeente een beroep 
doen op de Wmo. In veel 
gevallen gaat het om lichte zorg 
en aanpassingen aan het huis. 
Voor zwaardere zorg is een 
indicatie nodig van het Centrum 
Indicatiezorg (CIZ) in Assen. 

Die geeft indicaties af voor Zorg 
Zwaartepakketten (ZZP’s) die 
betaald worden uit de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ). Is een oudere zo 
hulpbehoevend dat alleen nog 
een verzorgingstehuis soelaas 
kan bieden, dan zal de CIZ dat 
moeten indiceren. Om het 
allemaal een beetje behapbaar 
te houden gaan we in dit 
nummer van de huurderskrant 
enkele begrippen nader 
toelichten.

Vervolg van pagina 1.
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VOOR WIE?
U kunt terecht in een verzor gingshuis als u niet 
meer zelf standig kunt wonen, omdat u hulp nodig 
heeft bij de per soonlijke verzorging en het 
huishouden. 

WELKE HULP KRIJGT U?
In het verzorgingshuis krijgt u hulp bij:
-  het opstaan, wassen en aankleden;
-  het huishouden, vrijetijds besteding en maaltijden;
-  het gebruik van medicijnen.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
Voor het wonen in een ver zorgingshuis betaalt u 
een eigen bijdrage. Hoe hoog dat is, hangt af van 
uw inkomen, leeftijd en gezinssamenstelling. U 
hoeft dat zelf niet te bereke nen, dat doet het 
Centraal Administratie kantoor (CAK) voor u.

PARTNER MEEVERHUIZEN?
Wordt u vanwege en lichame lijke of psychogeria-
trische beperking opgenomen in een verzorgings-
huis, dan kan de partner meestal meeverhuizen. Zij 
of hij moet wel een eigen bijdrage betalen.

WANNEER KOMT U IN AANMERKING VOOR EEN 
VERZORGINGSHUIS?

Dat wordt bepaald door het Centrum 
indicatiestelling zorg (CIZ) in Assen.

HOE KUNT U HET REGELEN?
Vraag uw huisarts om meer informatie. Hij/zij is 
bekend met uw hulpbehoefte en kan u het best 
adviseren.

Het verzorgingshuis

Het verpleeghuis
VOOR WIE?

Kunt u (tijdelijk) niet zelfstandig 
wonen omdat u gezondheids-
problemen heeft die meer zorg 

Zorgzwaartepakket (ZZP)
Wie zich wil aanmelden voor zorg en verblijf in een zorgcentrum of verpleeghuis, heeft een zorgindicatie 
nodig in de vorm van een Zorgzwaartepakket (ZZP). Op welk ZZP u recht heeft, bepaalt het Centrum 
Indicatiestelling (CIS) in Assen.

nodig hebben dan een 
verzorgingshuis kan bieden, dan 
kunt u naar een verpleeghuis. 

WAT ZIJN DE KOSTEN?
Het verblijf in een verpleeghuis 
wordt grotendeels door de 
overheid betaald uit de AWBZ. 

PARTNER MEEVERHUIZEN?
Wordt u vanwege en lichame-
lijke of psychogeriatrische 
beperking opgenomen in een 
verzorgingshuis, dan kan de 
partner soms meeverhuizen. 

Zij of hij moet wel een eigen 
bijdrage betalen. 

WANNEER KOMT U IN 
AANMERKING VOOR EEN 
VERZORGINGSHUIS?

Dat wordt bepaald door het 
Centrum indicatiestelling zorg 
(CIZ) in Assen.

HOE KUNT U HET REGELEN?
Vraag uw huisarts om meer 
informatie. Hij/zij is bekend met 
uw hulpbehoefte en kan u het 
best adviseren.



Colofon

Stichting GWHP
Postbus 8078
9702 KB Groningen

bestuur@gwhp.nl

Tekstbijdragen: 
Eduard van den Hoff 

Alles uit deze 
uitgave mag gebruikt 
worden, mits met 
bronvermelding.
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De wijkverpleegkundige kan:
• U assisteren bij het zoeken 

naar de juiste hulpverlener; 
• U op weg helpen bij vragen 

over uw kinderen;
• U helpen wanneer u zich 

zorgen maakt over mensen in 
uw directe omgeving;

• U adviseren over hulp-
middelen of medicijngebruik;

• hulp voor u regelen als u ziek 
of slecht ter been bent.

Als de wijkverpleegkundige zelf 
niet kan helpen, dan zal zij 
doorverwijzen naar een 

deskundige. Dat kan een 
huisarts zijn of andere hulp-
verlener in de wijk. De hulp van 
de wijkverpleegkundige is 
gratis. 

Wilt u contact opnemen met de 
wijkverpleegkundige in de 
Korrewegwijk? Zij is van 
maandag tot en met vrijdag van 
8:30 uur tot 17:00 uur 
bereikbaar op de telefoon-
nummers 06 - 54 68 01 05 en 
06 - 31 63 39 46. U kunt haar 
ook persoonlijk spreken in het 
pand aan Floresplein 30a.

Geen rechten ontlenen
De GWHP heeft zich veel moeite getroost om zo zorgvuldig mogelijk te zijn in 
haar informatie over (ouderen)zorg. Helaas gaat het om ingewikkelde materie, 
volgen de ontwikkelingen elkaar snel op en is het onmogelijk om binnen deze 
ruimte volledig te zijn. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan de 
informatie die in dit nummer is weergegeven. 
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het STIP in uw wijk. U kunt 
ook bellen met het Zorgloket van de gemeente Groningen (050-367 42 00) of 
hun website bezoeken www.zorgloket.groningen.nl.

Wijkverpleegkundige keert terug
Een bekend fenomeen uit vroegere tijden keert terug in de 
Korrewegwijk: de wijkverpleegkundige. Haar functienaam is misschien 
wat misleidend, want zij houdt zich met meer bezig dan alleen 
medische zaken. Zij is als het waren de sociale antenne van de wijk. 
Heeft u gezondheid- of welzijnsvragen, dan kunt u bij haar terecht. 
Maar u kunt haar ook aanschieten als u zich zorgen maakt om 
bijvoorbeeld uw buurman of buurvrouw.

Denk na over je toekomst. 
Ook als je ouder bent!
Sylvia Huberts werkt bij Scio Consult en behandelt de juridische kant 
van Wmo-zaken. Zij acht het raadzaam dat mensen nadenken over 
hun toekomst. Ook als je al wat ouder bent!

“Als je jong bent, een relatie 
aan gaat en graag kinderen 
wilt”, vertelt Huberts, “dan 
maak je plannen voor je toe-
komstige huisvesting. Dan wil je 
over een aantal jaren het liefst 
een huis bewonen met een 
slaapkamer voor elk kind. 
Zo moet je ook als je ouder 
wordt gaan nadenken over je 
toe komst. Kan ik over tien jaar 
nog steeds traplopen? Is het 

misschien verstandig me alvast te 
laten informeren over een 
portiek woning met lift of iets 
dergelijks?” 

EIGEN VERANTWOORDELIJK-
HEID

Huberts waarschuwt voor een te 
afwachtende houding. “De Wmo 
gaat er weliswaar vanuit dat 
ouderen zo lang mogelijk in hun 
eigen woning moeten blijven 

wonen, maar dat gaat niet ten 
koste van alles. Als een ouder 
echtpaar graag een traplift wil, 
kan de gemeente dat weigeren 
en het echtpaar vragen te ver-
huizen naar een woning in de 
buurt die zonder dure aan-
passing toch geschikt voor hen 
is.” Huberts benadrukt dat 
gemeenten hun inwoners steeds 
meer aanspreken op hun eigen 
verantwoordelijkheid. Inwoners 
jong én oud!

Meer lezen?
Wilt u meer lezen over ouderenzorg, ga dan naar www.gwhp.nl. 
Verder artikelen over een actiegroep tegen geluidsoverlast rond de Drafbaan, 
over kunst in de straat, enzovoort. 


