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Beschrijving project 
Door veranderingen in zorg en samenleving is het nodig om een sterk netwerk binnen de 

samenleving in Grijpskerk te stimuleren. Dit netwerk moet ook door de inwoners en de 

maatschappelijke organisaties gedragen worden. Het behoud van zorgcentrum de Nieuwe Wierde is 

hierbij van essentieel belang. Om dit te realiseren is het noodzakelijk dit te combineren met een 

Multifunctioneel centrum (MFC). De bijdrage van de Provincie is nodig voor het behoud van het 

woon-zorgcomplex De Wierde in Grijpskerk, zonder deze bijdrage is dit niet mogelijk en zal het MFC 

niet worden gerealiseerd. Het voorzieningenniveau van Grijpskerk en omgeving komt daarmee onder 

een gezond leefbaarheidsniveau. 

Verstrekte subsidie provincie Groningen: € 300.000 

 

“Een voorziening die voor jong en oud, breed toegankelijk is” 

 

Ervaringen van één van de initiatiefnemers 
Wij zijn al ruim twee jaar bezig met dit project. Er is veel tijd geïnvesteerd om alles rond te krijgen 
met alle partijen die betrokken zijn. Afgelopen juli 2018 is het contract met Vestia afgesloten met de 
stichting MFC . De stichting is nu huurder van een deel van het pand. In dit pand zijn een zorg 
coöperatie (intramuraal) en flatjes (appartementen). Het middelste deel huurt de stichting nu.  
 
De verbouwplannen zijn in concept klaar. In september is er een bijeenkomst om dit concept voor te 
leggen. Na deze bijeenkomst, en bij akkoord van het plan, start het bouwproces. In het middelste 
deel komen ruimtes die verhuurd gaan worden aan maatschappelijke partijen. Naast 
maatschappelijke instellingen komt er een bibliotheek in. Het is een traject wat nog enige jaren in 
beslag zal nemen alvorens alles rond is.  
 
Het ging vrij vlot om geld en subsidiestromen voor elkaar te krijgen. De combinatie van zorg en 
maatschappij biedt wel toekomst perspectief voor jong en oud.  
 
Inzet van vrijwilligers, burgerkracht,  wordt steeds belangrijker. Er wordt echter wel heel veel 
gevraagd. Je start met een groep door dreigende sluiting van de wierde, maar het project zelf is 
veelomvattend vanwege de vele partijen: een dorp coöperatie/zorg coöperatie en maatschappelijk 
deel. Het MFC moet totaal worden opgezet. Dit staat gelijk aan een bedrijf opstarten. 
Verassend was dat iedereen enthousiast is.  

 
Hoeveel energie is er ingestoken? 
Er is een bestuur en deze bestaat uit zes personen. Gemiddeld zijn ze 1.360 uur per jaar bezig. 
Ongeveer één dag in de week per persoon.  
Er is inmiddels een bedrag van 670.000 euro en dat gaat vanaf september geïnvesteerd worden. 
 
De gouden tip  
Wijk niet van het pad af ….. zorg dat je je eigen koers houdt. Kortom vasthouden aan het originele 
project.  


