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UITKOMSTEN CHECKLIST ‘ PROGRAMMA VAN EISEN VOOR WONEN EN WOONOMGEVING WIJKEN 
EN DORPEN GEMEENTE BOXTEL’ 

Tijdens de bijeenkomst op 25 september 2019 van de Coöperatie Ouderen in Regie is in vier groepen 
per wijk of dorp in Boxtel en een vijfde groep met als thema gemeenschappelijk woonvorm door alle 
deelnemers persoonlijk een checklist ingevuld en daarna in de groep besproken. Dit met als doel een 
beter onderbouwd beeld te krijgen voor een Programma van Eisen voor Wonen en Woonomgeving 
dat door de Coöperatie voor de gemeente Boxtel noodzakelijk wordt geacht. Dit programma van 
eisen wordt door de Coöperatie actief onder de aandacht gebracht van o.a. gemeente, 
woningbouwvereniging, ontwikkelaars bouwprojecten, zorg-en welzijnsinstellingen.  

Er is gewerkt in vier ‘wijkgroepen”, te weten Boxtel-Oost, Centrum/Breukelen, Selissen/Munsel en 
Lennisheuvel/Liempde/Esch. Een vijfde groep heeft zich gebogen over de eisen voor een 
gemeenschappelijk woonproject. In totaal hebben 26 personen de checklist ingevuld. De cijfermatig 
uitgewerkte resultaten per groep zijn beschikbaar op aanvraag. 

Programma van Eisen voor wonen en woonomgeving wijken en dorpen:  

- meer gevarieerd woningaanbod voor senioren,  
- betere vervoersmogelijkheden en  
- uitbreiding van ontmoetings- en multifunctionele faciliteiten in de buurt 

Deze drie thema’s staan bovenaan het verlanglijstje en worden door de invullers als onvoldoende en 
gewenste verbetering beoordeeld.  

Een meer gevarieerd (m.n. grondgebonden) woningaanbod voor senioren (huur/koop en ook voor 
senioren met een smalle beurs) is de eerste eis. Gebrek aan voldoende en gevarieerd aanbod 
weerhoudt ouderen om te kiezen voor een andere, beter bij de eigen situatie passende woning. 

Betere en meer vervoersmogelijkheden in Boxtel staat ook als een belangrijke eis op het verlanglijstje 
van senioren. De mogelijkheden en onmogelijkheden qua vervoer verschillen per wijk, maar worden 
overal als onvoldoende beoordeeld. Het gaat dan om bereikbaarheid van het openbaar vervoer, 
busverbindingen en korte loopafstand tot bushaltes, op senioren afgestemde vervoersmogelijkheden 
en bereikbaarheid van (buurt)winkelvoorzieningen en activiteiten. Uitbreiding van de Zilverexpress, 
senioren(boodschappen)bus of -service worden als suggesties genoemd. Niet in alle wijken waar veel 
senioren wonen is op loopafstand (500-750 meter, 15 minuten max.) een buurtwinkelvoorziening 
aanwezig. Een korte loopafstand van max. 500 meter is belangrijk voor senioren die slecht ter been 
zijn (rollator). Voor de dorpen geldt het belang dat buurt(winkel/horeca)voorzieningen die er nu nog 
zijn in stand blijven. 
Ook de aanwezigheid van voldoende en op loopafstand bereikbare ontmoetingsfaciliteiten scoort 
onverminderd hoog en wordt nu als onvoldoende beoordeeld.  
M.b.t. een groene omgeving met voldoende rustplekken is de tevredenheid het grootste, zij het dat 
er behoefte is aan meer rustbanken en het onderhouden van (tegel)paden soms te wensen overlaat. 
Meer openbaar toegankelijke toiletmogelijkheden zijn nodig. M.b.t. sociale veiligheid: meer 
aanwezigheid en zichtbarheid van een wijkcoach/buurt coördinator.  

Er is groot enthousiasme voor het concept van ‘hartjes in de wijk’ zoals dat in de (komende) 
‘samenwerkingsagenda ouderen’ van de gemeente Boxtel wordt beschreven: een wijkpunt en ruimte 
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waar diverse functies gecombineerd beschikbaar, toegankelijk en op loopafstand bereikbaar zijn voor 
(oudere) buurtbewoners: ontmoeten, wegwijs/loketfunctie, regelhulp, zorgfuncties.  

Voldoende gelegenheid voor ontmoetingsactiviteiten vinden we belangrijk. Er is beschikbaar aanbod 
in de wijk, maar het kan nog beter. In grote variëteit: van koffiedrinken, biljart/kaarten, handwerken 
of samen een spelletje doen. Maar ook samen cultuur beleven, lezen, muziek of toneel. Opvallend is 
de wens voor een gemeenschappelijke eetpunt/koken voor elkaar. De ervaringen met de eetpunten 
tot nu toe in de gemeente Boxtel laten een zeer wisselende opkomst zien en initiatieven voor 
eetpunten zijn (op enkele uitzonderingen na) nog niet levensvatbaar gebleken. Nader onderzoek 
naar succes/faalfactoren voor rendabele eetpunten is wenselijk. 
Burenhulp en onderlinge hulp vinden we belangrijk en daar zijn we zelf aan zet. Binnen de burenhulp 
ook aandacht voor was/strijkservice. 

Specifieke opmerkingen en aandachtspunten per wijken. 

Boxtel-Oost 

Een meer gevarieerd aanbod van woningen ontbreekt in de wijk. Ook in de huursector zouden meer 
woningen voor senioren moeten komen. Het vervoer in de wijk laat te wensen over bijv. vervoer van 
en naar activiteiten. Een vervoersservice wordt gewenst. Meer faciliteiten voor ontmoeting (naast de 
Rots en Kinderboerderij) staat op het verlanglijstje. Er ontbreekt een multifunctionele ruimte voor 
o.a. pedicure, thuiszorg, regelhulp en/of een woon zorgcentrum in de wijk. Verder worden beter 
onderhoud van paden en meer politie op straat genoemd. Het aanbod van ontmoetingsactiviteiten, 
onderlinge (buren)hulp en aanbod voor actief bewegen en sporten wordt als redelijk voldoende 
beoordeeld. Eetpunt is een wens. 

Centrum- Breukelen 

Het parkeerterrein bij het station ligt aan de verkeerde kant van het spoor, daardoor meer 
autogebruik. De afstand van winkels en voorzieningen wordt als voldoende beoordeeld, maar m.n. 
voor rollatorgebruikers (die soms maar 200 meter kunnen lopen) is de afstand tot winkels en bijv. 
Elisabethsdael vaak nog te groot (700 meter). Oplossing zou een bestelservice zijn zoals sommige 
supermarkten al aanbieden maar vooral ook de mogelijkheid van vervoer naar winkels 
(boodschappenservice). Meer buurtbus. De Zilverexpress is regelmatig in gebruik. ANWB heeft een 
service ‘Automaatje’ waar je gebruik van kunt maken (ANWB zorgt voor verzekering, klant betaalt 
kleine vergoeding 0,30 per km aan vrijwillige chauffeur). Voor rollatorgebruikers zouden meer 
bankjes en wc’s bijv. in Stapelen en wandelparken wenselijk zijn en een App ‘hoge noodtoiletten’. 
M.b.t. woonvormen worden naast sterke uitbreiding van een gevarieerd woningaanbod voor 
ouderen (koop en huur) ook mantelzorgwoningen, tiny houses en gemeenschappelijke woonproject 
genoemd.  
Gewezen wordt op de mooie tuin van Liduina en het groen langs de molen. Een wijkcoach of buurt 
coördinator voor het Centrum-Breukelen verhoogt het veiligheidsgevoel. 

Selissen-Munsel 

De belangrijkste wens ligt bij een multifunctionele ruimte: een hulp- en infopunt dan wel huiskamer 
in de wijk (concept ‘Hartjes in de wijk’) en een meer gevarieerd woningaanbod. Ook betere 
vervoersmogelijkheden zoals senioren bus of boodschappen bus. Het beschikbare woningaanbod 
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voor senioren (bijv. de Ridder, de Rentmeester) is voor minder financieel draagkrachtigen te beperkt. 
Munsel kent geen winkel- zorgvoorzieningen; openbaar vervoer op een loopafstand van max. 500 
meter. Openbare toiletvoorzieningen ontbreken en er moeten meer rustbankjes komen.  

Lennisheuvel, Liempde en Esch 

Voldoende groen en toegankelijke paden, rustplekken is belangrijk. Onderhoud van paden, stoepen 
vraagt regelmatige aandacht en laat te wensen over. Voor de kleine kernen is korte afstand tot en 
voldoende vervoersmogelijkheden een belangrijke voorwaarde voor ouderen. Suggestie is een 
seniorenbus. Als succesfactor voor een ‘eetpunt’ wordt gewezen op de formule ‘Wetenstijd’: dit is 
een combinatie van maandelijks samen eten met een gastspreker (wordt al toegepast in Vught). 
Belangrijk is ook dat winkel- en horeca voorzieningen die er nog zijn behouden blijven. Suggestie is 
om de was-strijkservice ook binnen burenhulp mee te nemen als aanbod. Het aanbod van activiteiten 
gericht op ontmoeting wordt als redelijk voldoende beoordeeld. Een multifunctionele ruimte 
inclusief infopunt (spreekuur) is een wens. Betere zichtbaarheid wijkagent. 

 

Programma van Eisen voor gemeenschappelijke woonvorm 

- Gemeenschappelijke ontmoetingsruimte 
- Gemeenschappelijke schuur 
- Actieve en directe relatie met de buurt 
- Korte afstand tot (winkel) voorzieningen en vervoersmogelijkheden 

Deze wensen stellen de invullers als noodzakelijke voorwaarde aan een gemeenschappelijke 
woonvorm. Er is grote eensgezindheid over het belang van een ontmoetingsruimte als 
gemeenschappelijk voorziening. Sterker nog: zonder een gemeenschappelijke ruimte is er geen 
sprake van een gemeenschappelijke woonvorm. Ook de beschikbaarheid van een 
gemeenschappelijke schuur wordt als noodzakelijk gezien. M.b.t. de woonomgeving is een korte 
afstand tot winkels in de buurt (500-750 meter, max. 15 minuten lopen) en een korte afstand tot het 
openbaar vervoer een belangrijke eis. Opvallend is het grote/noodzakelijke belang dat de invullers 
hechten aan een directe en actieve relatie tussen de gemeenschappelijke woonvorm met de buurt. 

Aandachtspunten: 

- Kijk naast nieuwbouw (weinig mogelijkheden in Boxtel, weinig eigen grond in eigendom van 
de gemeente) ook vooral naar verbouwmogelijkheden bestaande panden.  

- Zonder locatie geen project. De locatie bepaalt (te) sterk wat er wel/niet kan. 
- Of en welke gemeenschappelijke voorzieningen wenselijk/mogelijk zijn hangt ook af van de 

omvang eigen privéruimte (aanname 100 m2) en de aard van de woonvorm: grondgebonden 
of gestapeld, meer generatie wonen of alleen voor senioren, mantelzorgwoning, e.d. 

- Betaalbaarheid bepaalt ook in grote mate of en welke gemeenschappelijke voorzieningen 
mogelijk zijn. Gemeenschappelijke voorzieningen kosten (veel) geld. 

- Gemeenschappelijke activiteiten ondernemen kan binnen de woonvorm, maar ook samen 
buiten de woonvorm. 


