
  

 
 

 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO) 

 
Van  : Arjen Doedel, CDA  

 
  
Datum indiening                               : 09-01-2023 
  
Aan (keuze) : Het college van burgemeester en wethouders 

 
  
Onderwerp :  Avondrust Makkum 

 
  
Wijze van beantwoording : Schriftelijk (binnen 30 dagen) 

 
  
Datum tussenantwoord : 
(indien van toepassing)   : : 

 

  
Datum beantwoording  :  
 
 
Toelichting:  
Ouderenzorg kent in Makkum een lange geschiedenis. Al meer dan 250 jaar kunnen ouderen in Avondrust 
terecht voor woonruimte en zorg. De huidige locatie aan de Kerkeburen is een begrip in Makkum en 
omstreken. Deze schitterende locatie aan de IJsselmeerdijk is in sociaal opzicht belangrijk voor Makkum. 
Het is een plek van verbinding, mensen uit het dorp treffen hier elkaar. Dit kan zijn in het restaurant van 
Avondrust of in de tuin die naast een jeu de boulesbaan ook plek geeft aan een dorpstuin en dierenweide. 
Patyna huurt het woonzorgcentrum Avondrust van Elkien. Elkien zal het pand verkopen zodra Patyna haar 
intrek heeft genomen in het nieuw te bouwen pand op de locatie van de oude fabriek van Kon. Tichelaar. 
Een werkgroep van vrijwilligers uit Makkum maakt zich al geruime tijd sterk om de huidige locatie van 
Avondrust voor Makkum te behouden als zijnde woonlocatie voor diverse doelgroepen. De werkgroep geeft 
aan dat de samenwerking met de gemeente tot dusver stroef verloopt. 

 
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 
 

1.  Kan het college aangeven hoe volgens haar de samenwerking met de werkgroep Avondrust tot dusver 
verloopt? Staat het college rechtstreeks in contact met de werkgroep? 
 

 Antwoord: 
 

2.  Wat kan het college doen om de samenwerking met de werkgroep verder te verbeteren? Zijn 
hiervoor mogelijkerwijs extra inspanningen vanuit de gemeente nodig? Zo ja, aan welke inspanningen 
denkt het college? 
 

 Antwoord: 
 

3. Is Plaatselijk Belang Makkum betrokken bij dit proces? Zo nee, waarom niet? 

  

4. Net als in andere kernen binnen onze gemeente is in Makkum een groot tekort aan starters- en 
seniorenwoningen. De werkgroep maak zich sterk om het huidige gebouw van Avondrust als 
woonlocatie te behouden voor lokale inwoners van de gemeente. Dit kan betekenen dat het complex 
in de toekomst woonruimte kan gaan bieden aan bewoners uit diverse leeftijdscategorieën. Hoe kijkt 
het college naar deze doelstelling? Ziet het college dit als een kans voor Makkum? 
 



  

 
 

 Antwoord: 
 

5. De gemeente is in gesprek met Elkien over de verkoop van het woonzorgcentrum Avondrust. Kan het 
college aangeven welke voorwaarden aan Elkien meegegeven worden aangaande de verkoop van 
Avondrust? 
 

 Antwoord: 
 

6. Maakt de opgestelde visie vanuit Makkum onderdeel uit van de voorwaarden die de gemeente aan 
Elkien stelt? 
 

 Antwoord: 
 

7. Is het college zich bewust van de gevoeligheid dat dit dossier losmaakt onder de lokale bevolking? Zo 
ja, kan het college een mogelijke verklaring geven waarom er een breed gevoel van ongenoegen/ 
zorg leeft over hoe er met dit dossier en de vrijwilligers van de werkgroep Avondrust tot dusver is 
omgegaan? 
 

 Antwoord: 
 

8. Kan het college een tijdspad geven van de toekomstige ontwikkelingen omtrent de verhuizing van 
Avondrust van de Kerkeburen naar de nieuwe beoogde locatie aan de Turfmarkt?  
 

 Antwoord: 
 

 


