Oproep aan de inwoners van IJlst,
Het is bijna Pasen als we, voor de supermarkt in IJlst, een man op leeftijd ontmoeten.
De stralende voorjaarszon lijkt langs hem heen te gaan. Hij heeft last van stress,
vertelt hij. Al maanden slaapt hij nauwelijks en hij is niet de enige. De veertig
bewoners van Nij Ylostins zijn de wanhoop nabij. Hun thuis staat op de nominatie om
gesloopt te worden en opeens is er geen plek meer voor ze in IJlst, het stadje waar
sommigen al hun hele leven wonen, in de buurt van kinderen en kleinkinderen. De
man veegt een traan weg achter zijn bril. Het wordt hem gewoon te veel. Drie jaar
geleden verhuisde hij met zijn vrouw ‘voor de laatste keer’ om van een onbezorgde
oude dag te genieten. Een paar maanden later kwam het bericht dat het huis
gesloopt gaat worden…
Sindsdien worden de ouderen van Nij Ylostins regelmatig opgeschrikt door vage
berichten over afbraak, renovatie en herbestemming door zowel verhuurder (Elkien),
Gemeente Súdwest Fryslân, zorgverlener (Patyna) als vanuit de media.
Inmiddels maakt ook de huisarts zich ernstig zorgen over de vele stressgerelateerde
klachten onder de bewoners.
En daar houdt het wat ons betreft op. Dit breekt ons hart en het maakt ons boos.
Zo ga je niet met kwetsbare ouderen om
Nij Ylostins is verouderd, mede omdat de eigenaar de boel heeft laten versloffen met
het oog op de mogelijke sloop- en nieuwbouwplannen. (die plannen zijn vrij recent, 3
jaar geleden is het hele dak vernieuwd en de plannen voor renovatie badkamers
lagen klaar) Maar op dit moment is er nog steeds geen duidelijkheid over wat men
met Nij Ylostins en de grond waar dit wooncentrum op staat, gaat doen. Bewoners
zijn afgelopen week echter wel op de hoogte gesteld dat zij tussen nu en september
2020 verplicht worden te verhuizen. En dat zij deze maand een contract dienen te
tekenen over hun verhuizing naar een eventuele andere woonplaats en buurt. Ver
weg van alles wat ze lief en bekend is. Daarin hebben zij weinig tot geen keuze en
minimale zeggenschap. Zij moeten zich schikken in een onbekende toekomst,
zonder echt mee te mogen beslissen over de vormgeving daarvan.
Geen wonder dat dit verdriet en stress veroorzaakt.
Wij willen deze mensen hun rust teruggeven
Voor ouderen is het bekende buurtje belangrijker dan hoe hun huisje of
appartementje er uitziet. De buren, het loopje naar de Poiesz, het rondje langs de
bekende plekjes, het praatje met een oude buurjongen, even kijken bij de brug. Een
halfje brood halen bij De Boer, potje biljarten bij Het Wapen. Dat is hun vertrouwde
wereld: hun hele wereld, het houdt hen overeind.
De beschaving van een gemeenschap valt af te meten aan de manier waarop er met
de zwaksten wordt omgegaan. Laten wij het belang van de ouderen van Nij Ylostins
op nummer één zetten, boven de zakelijk belanghebbenden. Zij verdienen het niet
om zo opzij geschoven te worden. Met meer tijd, openheid en inzet kunnen we
samen zoeken naar creatieve oplossingen met als uitgangspunt:
De ouderen van Nij Ylostins hebben en houden recht op woonruimte in IJlst

Bomen hebben meer recht dan ouderen. Tegen een kap kan je bezwaar maken.
Tegen gedwongen verhuizen blijkt dat tot nu toe niet te kunnen.
Maar het kan altijd anders. Er is sowieso meer tijd nodig. Dus IJlst staat op!
Wij willen aan ons gemeentebestuur, aan woningbouwvereniging Elkien en aan
zorgverlener Patyna laten zien dat IJlst voor de volle 100% achter haar oudere
bewoners staat en vindt dat ze een veilige oude dag verdienen in hun eigen stadje.
Ze wonen hier, ze horen hier en ze moeten hier blijven.
En het kan, als iedereen meewerkt en meedenkt. Hoe zou ú het willen voor uw
vader, moeder, opa of oma? Of voor uzelf, mocht het ooit nodig zijn?
In IJlst doen we het samen
DRYLTSER DINSDAG
Dinsdagavond 7 mei gaan we op vreedzame wijze laten zien hoe wij in IJlst met
elkaar, naast elkaar en voor elkaar leven.
Om 19.30 uur slaat IJlst letterlijk en figuurlijk de handen ineen en vormt een
grote menselijke kring rondom onze ouderen en Nij Ylostins.
•

Zo geeft IJlst een krachtig signaal aan Elkien, gemeente Sûdwest Fryslân,
Patyna en overige zakelijk belanghebbenden.

•

Zo vraagt IJlst het zakelijk belang ondergeschikt te maken en te luisteren naar
de bewoners van Ylostins.

•

Zo vraagt IJlst respijt, meer tijd, om openheid van plannen en bestuurlijke
betrokkenheid, creativiteit en inleving.

Dinsdagavond 7 mei: vanaf 19.00 uur verzamelen bij hoofdingang Nij Ylostins
Kring vormen: 19.30 uur
Geef ouderen 7 mei a.s. een uurtje van uw tijd.
Laat zien waar een kleine stad groot in kan zijn!
Uw komst geeft Dryltser ouderen hoop en hoop doet nog altijd leven!

Een aantal bezorgde stadsgenoten
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