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Geacht College, 
 
Op 22 juli 2019 hebben wij van u een brief ontvangen met de mededeling dat er een verzoek is 
binnengekomen om de bebouwing van Nij Ylostins aan te wijzen als gemeentelijk monument. 
Daarnaast werd opgeroepen tot stopzetting van eventuele ingezette ontwikkelingen. 
 
Inleiding 
Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om hier de zienswijze van Elkien en Patyna op in te 
dienen, waarbij Elkien staat voor betaalbare sociale huurwoningen en Patyna voor het verlenen 
van goede zorg. Wij willen u laten weten dat het opstellen van een adequate reactie op de feitelijke 
bedoeling van de aanvraag tot aanwijzing van een monument niet gemakkelijk is. Dit omdat het 
verzoek voor een belangrijk deel over zaken en argumenten gaat die volgens ons los staan van het 
monumentale belang. Deze gaan veelal over het proces. 
 
Onze reactie bestaat daarom ook uit twee onderdelen namelijk: 

• Een reactie op de feitelijke aanvraag gemeentelijk monument 
• Een reactie op gebruikte inhoudelijke argumenten die in essentie niets van doen hebben 

met de aanvraag tot gemeentelijk monument  

Reactie op de feitelijke aanvraag gemeentelijk monument: 
Elkien heeft verschillende redenen om niet positief te staan tegenover het idee om Nij Ylostins tot 
gemeentelijk monument aan te laten wijzen. Hieronder zetten wij uiteen waarom. 
 
Het concept van beschut wonen, zoals dat in 1972 is georganiseerd in Nij Ylostins wordt door 
Elkien en Patyna, als waardevol gezien. Dit concept kan zelfs nog passen bij de huidige woon- en 
zorgwensen. In de optiek van Elkien en Patyna past het huidige gebouw echter niet bij het concept 
van toekomstbestendig wonen, vooral niet qua mogelijkheden voor zorgverlening, brandveiligheid 
en duurzaamheid. Daarnaast is het financieringslandschap dusdanig veranderd dat het invullen 
van de diverse functies als een restaurant, gezamenlijke ontmoetingsruimten en algemene ruimten 
niet langer vanuit het Rijk wordt bekostigd. Om de stijgende kosten voor de huidige en toekomstige 
bewoners te beperken, hebben wij hiervoor andere partijen, zoals de gemeente, maar ook de 
Mienskip nodig.  
 
Elkien heeft de laatste jaren op allerlei manieren onderzocht of het huidige gebouw kan worden 
gemoderniseerd. De uitkomst van deze onderzoeken heeft ons doen inzien dat er in het huidige 
gebouw veel bouwtechnische aanpassingen noodzakelijk zijn. Daarnaast is de vraag naar zorg en 



 

 

welzijn, en de eisen die hieraan gesteld worden, veranderd. Sloop en nieuwbouw biedt de beste 
mogelijkheid om aan te sluiten bij de vraag van (toekomstige) bewoners, zorgpartijen, de gemeente 
en ‘de Mienskip’. Dit zijn ook partijen waar we al vanaf 2016 mee in gesprek zijn geweest.  
 
Na verschillende bouwtechnische onderzoeken is er in 2016 besloten om het gebouw te gaan 
slopen en nieuwbouw te plegen en wel om de volgende redenen, die volgens Elkien goed 
aansluiten bij punt 9 uit het verzoek tot gemeentelijk monument: 
 

- De plattegronden en met name de badkamer, voldoen niet aan de eisen van de 
(toekomstige) tijd. 

- De zorginfrastructuur is niet meer van deze tijd. 
- De brandveiligheid vraagt aanpassing (vooral bij intensieve intramurale zorg). 
- Het gebouw is volstrekt niet duurzaam en zorgt voor hoge energielasten (investering is 

enorm). 
- Het buizensysteem van de CV is aan vervanging toe. 
- De ICT-infrastructuur moet worden vervangen. 
- De algemene verlichting is verouderd en volstrekt niet duurzaam en zorgt voor hoge 

energielasten voor bewoners. 
- De energielasten zijn hoog omdat de verwarming is verouderd in de algemene ruimten. 
- Er is tenminste vanaf 2014 gemiddeld 20% leegstand. 
- Het wooncomfort is niet langer toereikend. 
- Het gebouw kent een hoge exploitatielast in verband met het hoge aantal vierkante meters 

algemene ruimten, die veel schoonmaakkosten met zich meebrengen. 

Daarnaast dient opgemerkt te worden dat bij een renovatie het aantal appartementen fors 
gereduceerd zou worden. Hiermee wordt een rendabele vastgoedexploitatie feitelijk onmogelijk, 
maar vooral de kosten voor de doelgroep sociale huur. Verder is Elkien er veel aan gelegen om De 
Mienskip in de toekomst niet op te zadelen met een gebouw dat qua kosten niet meer aan de 
doelgroep te verhuren is en daardoor in verval kan raken. 
 
Reactie op gebruikte inhoudelijke argumenten, die in essentie niets van doen hebben met 
de aanvraag tot gemeentelijk monument:  
In de inleiding en verantwoording van het betreffende verzoek staat onder andere vermeld: “dat de 
eigenaar geen concrete plannen heeft, maar dat ze hebben aangegeven de intentie te hebben om 
een zorglocatie op hetzelfde terrein te willen zetten, maar hoe, waar en wanneer blijft onduidelijk”. 
Hiervoor verwijzen wij naar de bijlage: “Waarom is er nog geen nieuwbouwplan voor Nij Ylostins” 
en naar de bijgevoegde tijdslijn.  
 
In de bijlage ‘Tijdslijn Nij Ylostins’ vindt u in vogelvlucht het zorgvuldige proces wat al vanaf 2014 
door Elkien en Patyna is doorlopen en waar de bewoners al die tijd van op de hoogte zijn geweest. 
De bewonerscommissie van Nij Ylostins is hier van begin af aan, vanaf 2014, nauw bij betrokken  
en nam net als andere partijen uit de stad, deel aan de werkgroep ter voorbereiding van de 
plannen rondom het gemeentehuis en Nij Ylostins.   
 
Het gaat daarbij niet alleen om bouwvolumes, maar juist vooral om de aanwezigheid in de 
toekomst van welzijnsvoorzieningen, waarvan de financiering door het Rijk volledig is komen te 
vervallen. Dit is zowel aan bewoners, als aan alle betrokken partijen in de stad kenbaar gemaakt. 
Het is van belang om ervan bewust te zijn dat welzijnsactiviteiten die plaatsvinden naast 
huisvesting en zorg voortaan afhankelijk zijn van de medewerking van de gemeenten en de eigen 
Mienskip.  
 
Op 22 mei 2019 hebben Elkien en Patyna de portefeuillehouder van de gemeente SWF een 
gezamenlijk basisplan (zie bijlage) voorgelegd met het verzoek om van de betrokken 
portefeuillehouder input en/of bijdragen te ontvangen. Hier hebben wij nog geen reactie op 
ontvangen. Beide partijen staan open om dit plan alsnog mondeling toe te lichten aan B&W, de 
Raad en de Mienskip.  
 



 

 

In de inleiding staat ook vermeld: “dat Elkien de bewoners van Nij Ylostins een brief heeft 
voorgelegd “om maar even te tekenen voor akkoord voor verhuizing”. Deze opmerking heeft 
feitelijk  niets te maken met het verzoek tot aanwijzing tot gemeentelijk monument. Wij maken hier 
vooral  bezwaar tegen omdat dit niet klopt met onze werkwijze van omgaan met sloopplannen in 
het algemeen en zeker niet in dit specifieke geval van Nij Ylostins, waar het merendeel uit oudere 
en kwetsbare bewoners bestaat.  
 
Daarnaast is de huurdersbelangenvereniging De Bewonersraad, als vertegenwoordiger van alle 
huurders in Nij Ylostins, nauw bij het project betrokken. De rol van de huurdersbelangenvereniging 
is om er op toe te zien of Elkien correct en nauwkeurig haar huurders behandeld. Die procedure 
van betrokkenheid is hier gevolgd, er is dan ook geen sprake van dat bewoners een brief 
voorgelegd hebben gekregen “om te tekenen voor akkoord voor verhuizing”. Dergelijke 
opmerkingen zijn zeer tendentieus en beschadigend voor alle betrokken partijen.   
Vervolgens onder punt 10 van het verzoek staat aangegeven “dat Elkien als een goed huisvader 
(tegenwoordig goed verhuurder) reeds periodiek onderhoud had moeten plegen”. Dit is volgens 
Elkien ook een zeer tendentieuze opmerking. Waaruit blijkt dat Elkien geen periodiek onderhoud 
heeft gepleegd? Dit raakt de kern van waar het over gaat, namelijk dat als een gebouw bijna 50 
jaar oud is, dat er dan bouwtechnische gebreken komen, waarbij je moet gaan vervangen. Hier is 
Elkien tenminste 5 jaar geleden al mee begonnen. Zo is het dak geheel vernieuwd (i.v.m. lekkage) 
omdat Elkien er lang vanuit ging het gebouw te renoveren.  
 
Conclusie 
Elkien stelt zich op grond van bovenstaande feiten en omstandigheden niet op het standpunt om 
Nij Ylostins tot gemeentelijk monument aan te wijzen. De indieners van dit verzoek geven in hun 
verzoek toch ook de nodige ruimte aan. Onder punt 9 staat namelijk in de opsomming 
aangegeven: bij besluit tot sloop door Elkien moet de herinneringswaarde worden vast gehouden 
in de nieuwbouwplannen.  
 
Daarnaast wordt er een tip gegeven om dit circulair te doen. Hier zou Elkien zich prima in kunnen 
vinden. Blijkbaar heeft de rechtsvoorganger van Elkien in 1972 ook het lef gehad om voor die tijd 
een modern complex te bouwen. Onder punt 6 van het verzoek staat helaas vermeld: “voordat je 
het weet is er bij sloop iets teruggebouwd met het stempel 13 in een dozijn”. Dit is wederom een 
veronderstelling die geen enkele onderbouwing kent. 
 
Al vanaf 2016 hebben Elkien en Patyna de intentie om met een toekomstbestendig plan te komen 
wat past bij de aard en schaal van IJlst en rekening houdt met de wensen van huidige en 
toekomstige oudere bewoners. Wij ontwikkelen graag een woonmogelijkheid waar ouderen fijn 
kunnen wonen met zorg en welzijn op maat. Niet alleen voor de bewoners van een nieuw  
Nij Ylostins, maar ook voor bewoners die in de toekomst langer thuis moeten blijven wonen voor 
wat betreft zorg en welzijn. Daar vallen ook bewoners onder die niet behoren tot de doelgroep van 
Elkien. Om deze woonmogelijkheid te kunnen bewerkstelligen is een samenwerking tussen de 
bewoners van Nij Ylostins, De Mienskip, de gemeente, Patyna en Elkien noodzakelijk. 
 
Wij komen graag onze zienswijze mondeling toelichten in de raadsvergadering. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Harro Eppinga 
Directeur-bestuurder 
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