Overzicht Stroffelstiennen en Boustiennen per domein
Domein 1: De eigen (huur)woning
Stroffelstiennen





Boustiennen














Het lijkt alsof er geen vraag is naar passende (senioren- of
levensloopbestendige) huurwoningen. Dit komt waarschijnlijk
doordat deze woningen niet goed passend of niet goed bereikbaar
zijn.
Er zouden (meer) passende (huur)woningen moeten komen. Het
liefst in het centrum van het dorp.
Welke aanpassingen zijn mogelijk aan een (huur)woning en welke
(financiële) regelingen zijn er?
Wat is de WMO en wat betekent deze wet voor het vinden of maken
van een passende woning?
Wat is de WMO in het algemeen?
Welke rollen spelen de gemeente Leeuwarden en Elkien in het
vinden of maken van een passende woning?
Hoe kom je als huurder aan een passende huurwoning?
Hoe kom je als huiseigenaar aan een passende huurwoning?
Wat zijn senioren- en levensloopbestendige woningen? Hoeveel
zijn daarvan in Reduzum?
Passende (senioren- of levensloopbestendige) huurwoningen zijn
duur. Waarom is dat zo?
Er wonen vaak jonge mensen of gescheiden vrouwen, mensen van
buiten Reduzum of mensen met een tijdelijke woonwens in
huurwoningen die passend zouden zijn voor oudere Redústers.
Waarom is dat zo?
Is een woongroep een passend alternatief voor losse (huur)woningen, die vaak te duur of moeilijk te krijgen zijn? Wie zou dit
kunnen initiëren of faciliteren?
Waarom is het plan om levensloopbestendige woningen te maken
van huurwoningen van Elkien geannuleerd?

Domein 2: Voorzieningen, ontmoeten en zorg
Stroffelstiennen





Boustiennen








Redústers missen de supermarkt en de huisarts.
Er heerst een onrustig gevoel over de voorzieningen die (mogelijk)
gaan verdwijnen.
Redústers zoeken pas informatie op over iets, wanneer ze dit
nodig hebben. Daardoor kunnen ze op dat moment niet alles
vinden wat ze zoeken.
Wat gebeurt er met de activiteiten die er nu nog zijn en waarom
zijn eerdere activiteiten gestopt?
Niet alle bestaande activiteiten zijn bij Redústers bekend.
Wat gebeurt er met voorzieningen die er nu nog zijn en welke
voorzieningen gaan mogelijk verdwijnen?
Niet alle bestaande voorzieningen zijn bij Redústers bekend.
Reduzum wil zelf verantwoordelijkheid nemen voor de activiteiten
in het dorp. Wat is daarbij de rol van het dorp en de rol van de
gemeente?
Hoe zit het met het meldpunt over contact met de gemeente? Wie
doet dit en wanneer kun je daar terecht?





Waar kan men terecht met vragen over zorg en hulp in het
huishouden?
Hoe werkt het Dorpenteam?
Het bestaan en de inzetbaarheid ‘vrijwillige klussendienst’ is niet
bij alle Redústers goed bekend.

Domein 3: Het dorp in en uit
Stroffelstiennen







Boustiennen







Redústers missen een toegankelijke, flexibele en betaalbare
manier van vervoer voor Redústers die minder mobiel zijn: de taxi
is te duur en de ervaringen met de Belbus en WMO-vervoer zijn niet
positief. Ook zijn niet alle mogelijkheden bekend.
De toegangsbrug naar de woningen op De Terp is moeilijk
begaanbaar voor minder mobiele inwoners.
Er wordt veel en vaak te hard gereden, vooral over de Ayttawei, en
de gemeente handhaaft niet voldoende.
De stoepen zijn niet altijd voldoende breed of goed begaanbaar en
de gemeente handhaaft niet voldoende.
Van welke vervoersmiddelen kunnen Redústers, die minder mobiel
zijn, gebruik maken en hoe?
Wat is de rol van de WMO in het vervoer van Redústers die zelf
minder mobiel zijn?
Wat is er voor nodig dat de schoolbus ook voor praktische en
andere doeleinden gebruikt kan worden voor minder mobiele
Redústers? Hoe zit het met vergunningen en verzekeringen?
Kunnen de ‘vrijwillige klussendienst’ en de UVV hier misschien iets
in betekenen?
Vernieuwingen aan de infrastructuur in het dorp gaan wel (eens)
in overleg met het dorp, maar de uitvoering pakt dan toch (wel
eens) anders uit. Hoe kan dit?

Domein 4: Redústers met elkaar
Stroffelstiennen



Redústers vinden het niet altijd gemakkelijk om elkaar om hulp te
vragen.

Boustiennen



Er wonen veel jongeren of tijdelijke bewoners in Reduzum,
waardoor de saamhorigheid soms (enigszins) verloren gaat in een
straat. Hoe kan hier op gehandeld worden?
Het bestaan van en de inzetbaarheid van de ‘vrijwillige
klussendienst’ is niet bij alle Redústers goed bekend.
Niet alle structurele initiatieven van Redústers zijn bij iedereen
bekend, ook niet via de Linepraat.




