
                                                                                                 
Muntendam 09-04-202 
  
Hierbij een bijdrage van “Ouderen Actief Muntendam” . 
Onze belangen voor de bewoners van Muntendam zijn: 
 
*Woningen; aangepast aan leeftijd/handicap /  levensloop bestendigde woningen. 
 Neem hierbij het voorbeeld van de Gildeflat. 
 Destijds vanuit de oude gemeente Menterwolde.  
Gouden bergen werden de bewoners beloofd. Men verkocht hun woning om maar 
gegarandeerd te zijn van 24/7 zorg. 

Uiteindelijk kwam er niet 1 belofte uit! Het werd uiteindelijk een gewoon 
appartementen complex met NUL voorzieningen. 
Gevolg: Eigen vertrouwde woning uit het centrum verkocht/opgezegd om 
nu aan de rand van het dorp zonder infrastructuur te wonen. Dit is een 
groot schandaal !! 

                 liefst centraal in het dorp bouwen i.v.m. zo lang mogelijk zelfstandig    
boodschappen halen = minder snel vereenzamen !      
                                   ;  moeten betaalbaar zijn 
                                   ;  goede infrastructuur 
 
*Denk aan levensloopbestendige woningen/ appartementen c.q. knarrenhofjes   
 
*Indien een projectontwikkelaar zich aandient. Deze in samenwerking met de 
gemeente Midden-Groningen de huurprijzen laten bepalen. 
  Dit i.v.m. de huursom van de sociale woningbouw en huurtoeslag 
 
*Handelingen die op het gemeentehuis moeten plaatsvinden in het dorp laten 
gebeuren. D.m.v. vaste openingstijden op een vaste locatie met kundige ambtenaren 
Bijv. bij het MAC In Muntendam. 
 
*Juiste kennis binnen de verschillende afdeling zoals WMO. Vaak weten 
medewerkers niet goed hoe de regels zijn. Een betere bijscholing zou een pré zijn 
 
*Vervoer voor ouderen en mindervaliden om naar het Huis van Cultuur en Bestuur  
winkelcentrum / theater zoals in Hoogezand te kunnen. 
 
*Ambtenaren die weten wat er in een dorp speelt maakt een gesprek veel 
eenvoudiger. Men voelt zich beter gehoord en begrepen. 
 
*Sporten en bewegen voor iedereen betaalbaar houden. Lees minimum inkomens, 
ouderen met alleen AOW, gehandicapten/ minder validen die van een klein inkomen 
moeten rondkomen. 
 
*Meedoen fonds eenvoudiger maken voor mensen die niet goed met de computer 
overweg kunnen. 
 
*Ouderenwerkers opnieuw aanstellen met een goede basisopleiding. 
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*Mogelijkheid om op een makkelijker manier aan adressen van mensen te komen die 
dreigen te vereenzamen. Nu is dit door de AVG onmogelijk. 
                                                                                                                               
                                                                                                                                           
*Huisartsen die mee willen werken om ouderen te attenderen op de verschillende 
mogelijkheden die binnen het dorp geboden worden 
 
*Dat vanuit de Gemeente een financiële ondersteuning gewaarborgd blijft om 
activiteiten van Stichtingen, verenigingen enz. voor hun doelgroepen te kunnen 
blijven organiseren 
 
                                                                                                                                 
*Het dorpshuis een bindende factor wordt voor het dorp, met niet alleen een 
commerciële inslag. Het moet een laagdrempelige ontmoetingsplaats zijn 
 
*Het MAC heeft een belangrijke laagdrempelige functie in het dorp. Dit zou in alle 
dorpen van de gemeente M-G beschikbaar moeten zijn 
  
Ouderen Actief Muntendam hoopt dat de beloftes die voorafgaande aan de 
verkiezingen zijn gedaan geen loze beloftes zijn. 
En wij dit keer kunnen zeggen dat er nu echt geluisterd wordt naar de wensen en 
behoeftes die binnen de dorpen van de gemeente M-G leven 
 
 
 
  
Met vriendelijke groet,  “Ouderen Actief Muntendam” 
 
Contactpersonen 
 
 
Mail: s.v.d.laan@ziggo.nl 
        kdaniels@ziggo.nl 
        geertridderbos@gmail.com 
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