
 

 

 

 

        Vilsteren, 25 september 2017 

Beste Vilsternaren,   

Als bestuur van PB Vilsteren willen we jullie na de grote zomervakantie graag informeren over de 

voortgang na de eerste woonavond van 10 april jongstleden. We hebben sinds die tijd enkele malen 

gesproken met het landgoed, met de gemeente, met De Veste en met andere organisaties die zich 

bezig houden met woningbouw. Met de Veste en de gemeente zijn we bezig om de te bekijken of de 

oprichting van een wooncoöperatie ons verder kan brengen. Het is in feite een nieuwe manier van 

samenwerken tussen bewoners, overheid, landgoedeigenaar en woningstichting op het gebied van 

wonen. Met het Landgoed hebben we gesproken over de resultaten van de woonavond. Het 

landgoed ondersteunt het idee van het oprichten van zo’n nieuwe samenwerking en is nieuwsgierig 

naar onze voortgang. Er lijken bovendien op relatief korte termijn op twee locaties mogelijkheden te 

ontstaan voor starters of senioren onder de vlag van nieuwe samenwerking. Daarover willen we jullie 

graag verder informeren. Het bestuur en de diverse politieke fracties van de gemeente hebben hun 

steun uitgesproken in onze wens om het wonen beter in beeld te brengen en te zoeken naar nieuwe 

mogelijkheden voor het wonen in ons dorp. Concreet betekent dat het zoeken naar mogelijkheden 

voor splitsing, herbestemming en indien zeer goed onderbouwd, mogelijk ook op zeer kleine schaal 

nieuwbouw.  

Wij willen graag met jullie verder in gesprek met name over de invulling van de nieuwe 

samenwerking. Daarbij is een mooie verbinding te leggen met recente ontwikkelingen in de zorg. 

Stimuland heeft zich bereid verklaard ons in de uitwerking van die zorgontwikkelingen te willen 

steunen. Vanaf 1 januari 2015 liggen de uitvoerende taken van de Wmo bij de gemeenten. Dit, in 

combinatie met de teruglopende overheidsbudgetten, betekent dat er voor de zorg minder geld 

beschikbaar is. Ook zien we dat mensen meer regie willen over de aard van de zorg en het moment 

waarop die aangeboden wordt. De overtuiging dat mensen het zelf beter of gezelliger kunnen 

organiseren wordt steeds groter. De Facebook pagina ‘Veur mekaar’ speelt daar goed op in. Denk 

aan klussendiensten, gezamenlijke maaltijden of een ‘tijdbank’ waarbij je uren hulp kunt verdienen 

door zelf klussen te doen voor anderen. Maar zijn er binnen Vilsteren ook mogelijkheden voor 

vraagbundeling voor gezamenlijke zorginkoop, die past bij ons dorp? Of het ontwikkelen van zorg-

appartementen, zodat onze ouderen in het dorp kunnen blijven wonen?  

We willen de 2e woonavond in november gaan organiseren. U wordt daarover zo snel mogelijk 

verder geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, dan willen we die graag beantwoorden.  

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Plaatselijk Belang Vilsteren  


