Samenvatting
Redústers willen, puur wat betreft het dorp zelf, graag in Reduzum blijven wonen. De ideeën,
ervaringen en vragen die Redústers deelden met betrekking tot het ouder kunnen worden in
Reduzum zijn onder te verdelen in vier domeinen: De eigen (huurwoning), Voorzieningen,
ontmoeten en zorg, Het dorp in en uit en Redústers met elkaar. Wat Redústers vertellen binnen
deze vier domeinen kan worden omschreven als Stroffelstiennen en Boustiennen.
Stroffelstiennen zijn zaken waar Redústers tegenaan lopen. Ideeën of ervaringen die ervoor
zorgen dat zij op een bepaalde manier ergens tegenaan kijken – terecht of niet. Enkele
Stroffelstiennen zijn: ‘Het gevoel dat er niet genoeg passende (huur)woningen zijn in
Reduzum’, ‘Onrust over dat er meer voorzieningen kunnen gaan verdwijnen’ en ‘Er is geen
toegankelijke, flexibele en betaalbare manier van vervoer voor Redústers die minder mobiel
zijn’.
Boustiennen laten mogelijkheden zien. Het zijn vragen en onduidelijkheden die nieuwe
perspectieven kunnen bieden, wanneer ze opgehelderd worden. Enkele Boustiennen zijn: ‘Hoe
kan er toch een saamhorigheidsgevoel blijven als er veel jonge, tijdelijke bewoners in
huurwoningen komen?’, ‘Hoe kan de schoolbus ook gebruikt worden voor minder mobiele
Redústers?’ en ‘Niet alle voorzieningen zijn bekend bij alle Redústers, kan dit eigenlijk wel en
hoe dan?’.
Naast de Stroffelstiennen en Boustiennen wordt geopperd dat Redústers een dorpsvisie op
ouder worden in Reduzum zouden kunnen schrijven. Ook wordt verteld dat Redústers best
zelf initiatief willen nemen en willen investeren. Belangrijk is dan wel dat de relatie met andere
partijen constructief is en het eigen initiatief geen noodzakelijkheid maar een meerwaarde is.
Is het ouder worden een reden om te verhuizen uit Reduzum? Volgens de Redústers kan
dat inderdaad zo zijn. Het gaat volgens hen dan vooral om een combinatie van factoren
(Stroffelstiennen en Boustiennen) uit de verschillende domeinen. Immers, een goed aangepast
huis heeft geen waarde als er geen eten in huis is. En mooi aangelegde stoepen zijn nutteloos
wanneer er niemand is om naar toe te gaan. Daarom is een integrale aanpak, gericht op de
Stroffelstiennen én Boustiennen binnen alle domeinen belangrijk.
Waar liggen de kansen? Wie is aan zet? De aanbeveling voor Doarpsbelang Reduzum, Elkien
en gemeente Leeuwarden is om grondig en concreet aandacht te besteden aan de
Stroffelstiennen en Boustiennen. Eerst liggen de kansen met name in de Boustiennen. Het
ophelderen van onduidelijkheden en het beantwoorden van de vragen kan al veel opleveren.
Bijvoorbeeld, Redústers die eerder dachten te moeten verhuizen, voelen die noodzaak minder,
omdat zij beter weten wat de mogelijkheden zijn. Wanneer de Boustiennen zijn geadresseerd,
wordt pas goed duidelijk wat de daadwerkelijke Stroffelstiennen zijn en welke uitdagingen en
kansen deze laten zien. Dat is hét moment waarop verdere concrete actie kan worden
ondernomen.
Het is essentieel dat Doarpsbelang Reduzum, Elkien en gemeente Leeuwarden gezamenlijk
inventariseren wie opheldering kan geven over de Boustiennen en welke aanpak (van wie)
nodig is wat betreft de Stroffelstiennen. Het is belangrijk dat de partijen van elkaar weten wat
zij doen, bespreken hoe zij elkaar kunnen versterken en helder hebben wat de gewenste
resultaten zijn. Afstemming en communicatie met de Redústers over de te ondernemen acties
is een stap die niet vergeten mag worden.

