Verslag Begeleidingsgroep Anders Wonen – opstellen locatiecriteria en zoeken naar mogelijke
locaties
In de begeleidingsgroep Anders Wonen zitten vijftien inwoners van de gemeente Tiel. Zij denken met
de gemeente mee over een locatie voor Anders Wonen in de gemeente. Ze hebben zichzelf aangemeld
om mee te denken vanuit verschillende achtergronden en motieven.
Maken locatiecriteria
In de bijeenkomsten op 10 juli en 30 augustus heeft de begeleidingsgroep gewerkt aan het maken
van locatiecriteria. Locatiecriteria geven aan waar een plek voor Anders Wonen aan zou moeten
voldoen.
In de bijeenkomst van 10 juli zetten de deelnemers een eerste stap. Zij discussieerden in twee
groepjes over de volgende vragen:
 Wat is in het belang van de mensen die in Anders Wonen gaan wonen?
 Wat is in het belang van de omgeving en andere inwoners van Tiel?
In de bijeenkomst op 30 augustus ging de begeleidingsgroep hiermee verder. Het resultaat is een lijst
met randvoorwaarden, criteria en aandachtspunten. Deze lijst is het handvat bij het zoeken naar een
zo goed mogelijke plek voor Anders Wonen in de gemeente. De gemeenteraad neemt in de
raadsvergadering van 26 september een besluit over deze lijst.
Hier leest u het raadsvoorstel en de lijst met criteria. <@webteam: linkje maken naar het document>
Zoeken naar mogelijke locaties
In drie bijeenkomsten heeft de begeleidingsgroep gesproken over mogelijke locaties voor Anders
Wonen. Dat heeft geleid tot een lijst met vijf locaties.
 13 september: op grote kaarten van de gemeente heeft de begeleidingsgroep mogelijke
plekken aangegeven. Het resultaat was een zogenaamde groslijst met 19 locaties.
 17 oktober: de gemeente heeft alle locaties vergeleken met de lijst met randvoorwaarden,
criteria en aandachtspunten. Ook heeft de gemeente op hoofdlijnen gekeken naar wetten en
regels die voor deze locaties gelden. De begeleidingsgroep heeft de resultaten van de toets
besproken. Aan het eind van de bijeenkomst was de conclusie van de begeleidingsgroep dat
er zes locaties overblijven. Afgesproken is om deze locaties verder te onderzoeken en voor te
leggen aan de zorgpartijen.
 1 november: deelnemers van de begeleidingsgroep zijn op de locaties gaan kijken. Zij
bekeken de locaties aan het hand van het ‘Handboek veilig ontwerp en beheer’. Gekeken is
naar onder andere zichtbaarheid en toegankelijkheid. Het resultaat hiervan was dat vijf
locaties zijn overgebleven als mogelijke locaties voor Anders Wonen. Deze lijst is onderdeel
van het voorstel aan het college en de gemeenteraad om een besluit te nemen over de
locatie voor Anders Wonen.

