
Vooraankondiging onderzoek levensloopbestendig wonen in Exloo 

Het afgelopen jaar heeft de Stichting Dorpsraad Exloo diverse gesprekken gevoerd met wethouders 

van de gemeente over WONEN. Er zijn potentiele locaties door ons ingebracht. Denk daarbij aan 

Hofjes m.n. voor senioren op het beleef- beweegveld 

 

HOFJE 

 

en appartementen voor jongeren in de Smidswal. Ook staan wij niet negatief over de bouw van Tiny 

Houses (kleine huisjes) op de Noorderesch.  

 

Tiny House 



Antwoord van de toenmalige wethouders: Hofjes op het beweeg- beleefveld hangt af van verdere 

plannen m.b.t. oefen- en speelveld HOC en invulling Smidswal staat op dit moment op HOLD i.v.m. 

een uitspraak van de Hoge Raad m.b.t. contractsvrijheid van overheden bij de verkoop van 

onroerende zaken. Onderhandse verkoop zonder gelijke kansen te bieden aan alle (potentiële) 

gegadigden is niet toegestaan. Overheden moeten op basis van het gelijkheidsbeginsel gelijke kansen 

bieden door een selectieprocedure te doorlopen aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke 

criteria. De gemeente mag op basis van dit arrest niet in onderhandeling met alleen de Stichting 

Dorpsraad. Tiny Houses op de Noorderesch stuit op dit moment op tegenstand van de Provincie. 

Op 12 juli heeft de Dorpsraad een gesprek gehad met Mw. Dr. Petra de Jong over levensbestendig 

wonen. Petra heeft over onderstaande uitleg gegeven en aandacht gevraagd. 

De gemeente Borger-Odoorn wil graag van u horen wat uw woonwensen en 

behoeften zijn. Daarvoor gaat de gemeente samen met u, bewoners onderzoek doen 

onder de ouderen die in Exloo wonen. Ze willen bijvoorbeeld graag een antwoord 

krijgen op vragen als: Hoe wilt u oud worden? Wat kunt u zelf doen? Waar heeft u 

ondersteuning bij nodig? Kan dat in de huidige woning? Of overweegt u wellicht een 

verhuizing? Het onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Petra de Jong. 

 

Informatiebijeenkomst in Dorpshuis Exloo 

Op dinsdag 16 augustus organiseert zij (o.a.) om 19.00 uur een informatiebijeenkomst in 

het Dorpshuis in Exloo. Volgens Petra de Jong zal er tijdens deze bijeenkomst zij u graag meer 

vertellen over de reden waarom de gemeente dit onderzoek uitvoert en over de manier waarop we 

dit willen gaan doen. 

Woont u in Exloo, bent u 55 jaar of ouder én vindt u het leuk om een actieve 

bijdrage te leveren aan het onderzoek? Kom dan naar de informatiebijeenkomst! 

Heeft u al vragen en kunt u niet aanwezig zijn op de informatiebijeenkomst? Neem 

dan gerust contact op met dr. Petra de Jong. Dat kan per mail via 

petradejong.advies@gmail.com. Let op: in verband met vakantieplannen kan zij vanaf 

augustus uw vragen beantwoorden. 

Het bestuur van de Stichting Dorpsraad ondersteunt dit onderzoek van harte. Laten we met een 

goed verhaal komen en Petra de Jong kan dit dan in haar aanbevelingen richting gemeente 

kenbaar maken. 


