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Coöperatie zaken 

In deze laatste nieuwsbrief van 2020 
en tevens de eerste van 2021 kunnen 
we ondanks dit bijzondere jaar, waar-
in we life activiteiten tot een mini-
mum hebben moeten beperken, een 
aantal hoopvolle ontwikkelingen mel-
den.  

De inzet van de werkgroep Samen 
Ouder Worden in Boxtel (SOWiB) om 
‘eigen regie op wonen, zorg en wel-
zijn’ niet alleen op de politieke agen-
da te krijgen maar ook in het gedach-
tengoed van senioren zelf, is er een 
van. Daarbij zal Wonen en woonom-
geving als eerste speerpunt op uitvoe-
ringsagenda van SOWiB worden ge-
zet. En mogelijk biedt de verkiezings-
uitslag ook kansen voor Ouderen in 
Regie. 

De nieuwsbrief is een belangrijk in-
strument waarmee wij u - als lid van 
de Coöperatie - op de hoogte willen 
houden ontwikkelingen op het gebied 
Wonen, welzijn en zorg in eigen regie. 
We willen deze nieuwsbrief in de toe-
komst als communicatiemiddel in-
zetten tussen de leden onderling en 
tussen de leden en het bestuur van de 
Coöperatie. Als lid van de Coöperatie 
kunt u actief bijdragen aan de samen-
stelling van deze nieuwsbrief en aan 
de discussie over wat nodig is om ei-
gen regie in wonen, welzijn en zorg te 
bewerkstelligen. Een reactie op de 
inhoud van de nieuwsbrief, een arti-
kel, een mening of een idee is dan ook 
zeer welkom!  U kunt deze inleveren 
via de redactie per e-mail of per brief. 

Verkiezingsuitslag biedt 
kansen voor OIR 

Bij het schrijven van dit artikel was 

nog niet helemaal duidelijk welk colle-

ge er in Boxtel na 1 januari 2021 

komt. Nu bekend is welke partijen als 

eerste met elkaar onderhandelen 

over het bestuur van onze gemeente, 

tekenen zich mogelijk al de eerste 

contouren af van het te verwachten 

beleid op het gebied van wonen, wel-

zijn en zorg en voor senioren. De bei-

de partijen die momenteel met elkaar 

onderhandelen, zowel Combinatie '95 

als Balans hebben woningbouw en 

het bouwen van meer woningen voor 

senioren in hun vaandel staan, zij het 

met iets andere accenten. Daarbij is 

voor Combinatie '95 het bouwen voor 

zowel starters, senioren als kleinere 

huishoudens het uitgangspunt. Com-

binatie'95 ambieert in elk groter 

bouwplan een bijzondere woonvorm 

en wil woningsplitsing in de bebouw-

de kom gemakkelijker maken. Ook 

Balans wil de achterstand in woning-

bouw inlopen en ondersteunt nieuwe 

woonconcepten. Balans noemt daar-

bij expliciet een woningbouwproject 

samen met Ouderen in Regie. Terwijl 

Combinatie '95 de nieuwe Omge-

vingswet als uitganspunt noemt voor 

de gebouwde omgeving, is er ook in 

het verkiezingsprogramma van Balans 

de nodige aandacht voor de combina-

tie van wonen met groen en parken. 

Ook is er in het programma van Ba-

lans meer aandacht voor woningen 

met zorg. Toegankelijkheid van wij-

ken, bereikbaarheid en mobiliteit en 
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goede voorzieningen in de directe omgeving staan 

vooral bij Balans voorop terwijl het creëren en in 

stand houden van ontmoetingsmogelijkheden in wij-

ken voor beide partijen een must zijn. 

Zonder op het uiteindelijke resultaat vooruit te wil-

len lopen, hopen we als Ouderen in Regie dat het bij 

de komende coalitie niet blijft bij verbale steun voor 

onze ideeën en overleg. Vóór de verkiezingen is van-

uit Ouderen in Regie aan alle politieke partijen een 

aantal aandachtspunten aangeleverd waarin we ui-

teraard pleiten voor meer aandacht voor senioren in 

het bijzonder voor passend wonen, woonomgeving 

welzijn en zorg. Daarnaast pleiten we al jaren voor 

het betrekken van burgers - dus ook van ons - bij het 

begin van bouwplannen en niet pas als alles al gere-

geld is en vaststaat. Van bijpraten willen we nu echt 

naar meepraten! Alle politieke partijen hebben aan-

gegeven extra aandacht voor ouderen te hebben 

variërend van het vaststellen van ouderenbeleid tot 

het aanstellen van een speciale wethouder voor 

bouwen en wonen. Dat biedt kansen voor onze doel-

groep die een vijfde van de totale bevolking uit-

maakt. Het zou goed zijn als de houding van het 

nieuwe gemeentebestuur er een is van samen op-

trekken. Maar ook van gedeelde verantwoordelijk-

heid om de ruimtelijke inrichting van Boxtel inclusief 

haar Kerkdorpen passend te maken voor de toe-

komst met ruimte voor dorps- en wijkservice zodat 

het werkelijk goed wonen is en blijft voor de grote 

groep ouderen. Dat zal nog een hele uitdaging wor-

den. Met op de achtergrond de notitie Samen Ouder 

Worden in Boxtel en onze opvattingen en kennis met 

betrekking tot ouderen kunnen we vanuit Ouderen 

in Regie hier een positieve bijdrage aan gaan leve-

ren. De Coöperatie Ouderen in Regie zal een partner 

worden om rekening mee te houden, zeker ook als 

gesprekspartner bij politiek meningsvorming en be-

sluiten. Alle politieke partijen hebben aangegeven 

burgerparticipatie hoog in het vaandel te hebben, 

laten we daar in positieve zin op voortborduren 

soms ook als luis in de pels. Hier liggen nieuwe kan-

sen voor ons. We wensen een nieuw gemeentebe-

stuur alvast veel wijsheid en doortastendheid, ook 

en vooral met het oog op de komende kerntakendis-

cussie. En natuurlijk is ouderenbeleid en alles wat 

daarmee samenhangt een kerntaak. Een goed en 

positief 2021!  

Ad van den Brand, voorzitter Stichting Ouderen in 

Regie en Chris D'havé, secretaris Ouderen in Regie.  

Samen Ouder Worden in Boxtel 

De werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel 
(SOWiB), waarin we vanuit Ouderen in Regie partici-
peren, heeft vóór de gemeenteraadsverkiezingen 
aangegeven geen vertrouwen te hebben in het vast-
stellen van de beleidsnotitie door het college. Dat 
heeft tot een aantal misverstanden en irritaties ge-
leid tussen het college en in het bijzonder de wet-
houder WMO en de werkgroep. Over en weer zijn 
meningen gedeeld en soms standpunten verhard. 
Dat is jammer omdat het afleidt van de intentie en 
de bedoelingen van de werkgroep. De werkgroep 
heeft gelukkig nog vóór de verkiezingen met alle po-
litieke partijen gesproken en geconstateerd dat er bij 
het te vormen nieuwe gemeentebestuur een andere 
wind gaat waaien. Alle partijen hebben uitgesproken 
ouderenbeleid belangrijk te vinden variërend van 
het opnemen in het eigen programma tot het vast 
(laten) stellen van het door ons geopperde ouderen-
beleid. De werkgroep staat klaar om met het nieuwe 
college en de nieuwe raad constructief aan de slag te 
gaan en op basis van de uitgangspunten van onze 
notitie gezamenlijk te komen tot een uitvoerings-
agenda.  

De uitvoeringsagenda zal worden opgesteld in over-
leg met alle ouderenorganisaties en aanverwante 
organisaties, zorgaanbieders, woonstichting, de wel-
zijnsorganisatie en uiteraard de Gemeente. Daar-
naast vindt de werkgroep het van essentieel belang 
dat ouderen meepraten en meedenken over het ou-
der worden. Daartoe heeft de werkgroep een hand-
zaam dubbel a-4tje opgesteld met vragen over het 
ouder worden en vooral aansporingen aan en voor 
senioren om na te denken en zelf meer in actie te 
komen. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan het 
informeren van ouderen en het stimuleren van deel 
te blijven nemen aan het maatschappelijk speelveld. 
Uiteraard wordt er ook een beroep gedaan op ‘eigen 
regie’ en als dat minder wordt hierin te voorzien 
door elkaar te helpen. Deze opvattingen sluiten mooi 
aan bij het gedachtengoed van de Coöperatie.   

De vier speerpunten van de werkgroep, Wonen en 
Woonomgeving, Gezond en Vitaal, Verbondenheid 
en Eenzaamheid en Ondersteuning en Zorg Thuis, 
zullen de basis blijven voor het opstellen van een 
uitvoeringsagenda. Daarbij is het van groot belang 
politieke steun te krijgen, een meegaand college te 
hebben en als het kan een wethouder met een spe-
cifieke opdracht het ouderenbeleid te stimuleren en 
te ondersteunen en daarbij voor voldoende ambtelij-
ke kennis, enthousiasme en ondersteuning zorg te 
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dragen. Daarvoor gaat de werkgroep de komende 
periode alle aandacht en tijd inzetten. Alles uiteraard 
voor zover het mogelijk is in deze bijzondere corona 
tijd. Speerpunt Wonen en Woonomgeving wordt als 
eerste op de agenda gezet. Intussen heeft de werk-
groep aan de formateur van het nieuwe college ac-
tieve deelname aan de landelijke Taskforce Wonen 
en Zorg geadviseerd.  

Ad van den Brand, lid werkgroep SOWiB. 

 

Seniorenhuisvesting in de Boxtelse 
Woonvisie 

In 2016 heeft Boxtel haar Woonvisie 2016-2025 vast-
gesteld. In september 2020 debatteerde de gemeen-
teraad over het onderzoeksrapport van de Rekenka-
mercommissie over de uitvoering van het woonbe-
leid in Boxtel. In dat rapport uitte de Rekenkamer 
stevige kritiek op het Boxtelse woonbeleid.  

De gemeenteraad heeft aangegeven positief te staan 
tegenover een van de aanbevelingen van de Reken-
kamer om aan de hand van een woonagenda een 
jaarlijks debat over de stand van zaken in het woon-
beleid te houden. Dat er meer en sneller gebouwd 
moet worden vinden inmiddels alle politieke partij-
en. Het woonbeleid is een belangrijke prioriteit en 
hoofdpijndossier in Boxtel en zal zeker ook in een 
nieuw College en Raad veel aandacht (moeten) gaan 
krijgen. In 2020 zou de woonvisie geactualiseerd 
worden, maar onduidelijk was of dat nog zou gaan 
gebeuren. De Rekenkamer vindt dat niet echt nodig. 
De huidige woonvisie biedt volgens haar nog steeds 
een goed kader. De Rekenkamer pleit wel voor meer 
nadruk op de uitvoering via jaarlijkse woonagenda’s 
(de laatste woonagenda is van 2018) en meer con-
crete en harde (prestatie)afspraken en te behalen 
resultaten. Ook de afstemming tussen de beleidsvel-
den woonbeleid en het sociaal domein (zorg, armoe-
de en seniorenhuisvesting) is volgens de Rekenka-
mer zwak. 

Het College heeft aangegeven dat ze alle aanbevelin-
gen van de Rekenkamer overneemt. En dat lijkt ook 
de lijn te zijn die de politieke partijen benadrukken: 
versnellen, van woorden naar daden en concrete 
resultaten boeken. 

We kunnen er vooralsnog vanuit gaan dat het vast-
gestelde woonbeleid 2016-2025 ook de komende 
jaren het richtinggevende beleidskader blijft. Reden 
voor ons om nog eens terug te kijken naar wat er in 
de huidige woonvisie (voor de periode 2016-2025) 
over bouwen en senioren staat vermeld. En wat 

daarvan al wel en niet is terechtgekomen. Intussen 
zijn we een aantal jaren verder. De ontwikkelingen 
en demografische gegevens m.b.t. senioren en hun 
woonwensen vragen om nog meer urgentie en bij-
stelling in de woonagenda voor 2021 en daarna. Wij 
zijn benieuwd wat de afspraken in het nieuw te vor-
men College en Raad gaan worden.  

Analyse ontwikkelingen in de woonvisie m.b.t. seni-
oren:  

• Veranderingen in de zorg van intra naar extramu-
raal (ouderen langer thuis met zorgondersteu-
ning) zetten de discussie over wonen voor oude-
ren en zorgdoelgroepen op scherp.  

• Toename 65+ met 2285 personen= 13%. 

• Behoefte aan 1315 extra nieuwe woningen (145 
jaarlijks extra in de komende 10 jaar). 

• Behoefte aan 800 meer voor senioren geschikte 
woningen. Ouderen willen vaker naar kleinere 
eengezinswoning of huurwoning/appartement, 
maar verhuisbereidheid onder senioren is klein.  

Vijf opgaven:  

1. Betaalbare woning voor ieder huishouden 
Feit dat ouderen minder doorstromen en langer 
thuis blijven wonen is een probleem voor de 
doorstroming op sociale huurwoningmarkt.  

2. Verbeteren kwaliteit en duurzaamheid woning-
voorraad: 
Ouderen langer thuis vraagt meer aandacht voor 
de veiligheid in/om het huis en woningaanpas-
sing. Er wordt ingezet op meer voorlichting. Om 
ouderen te stimuleren te verhuizen is er behoefte 
aan 800 meer geschikte woningen voor senioren. 
In de woonvisie staat daarover “Op locaties die 
aansluiten bij de woonwensen van ouderen bou-
wen wij bij voorkeur woningen voor deze doel-
groep”. 

3. Huisvesting bijzondere (zorg)doelgroepen:  
Er is behoefte aan 140 extra woningen met zorg-
ondersteuning tot 2030.  

4. Vraaggericht bouwen:  
Extra inspanning is nodig om 145 woningen per 
jaar te realiseren (wordt nu niet gehaald) en 
doorstroming ouderen te bevorderen om meer 
woningen voor jonge huishoudens vrij te krijgen. 
Woonbehoefteonderzoek geeft inzicht in de 
woonwensen van de groep oudere woningzoe-
kenden.  
"Gemeente maakt afspraken met woningcorpora-
ties, zoekt beleggers, faciliteert bewoners 
(groepen) die gewenste ontwikkelingen tot stand 
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willen brengen, zoekt en geeft ruimte aan nieuwe 
locaties die passen bij gewenste beleidsdoelen en 
verwerft (selectief) grond gericht op prioritaire 
doelgroepen". De woonvisie is positief t.a.v. nieu-
we woonvormen zoals CPO, mantelzorg-en kan-
goeroewoningen, hergebruik leegkomend vast-
goed en meegroeiwoningen. 

5. Boxtel aantrekkelijke woongemeente 
In de woonagenda worden m.b.t. huisvesting van 
senioren per wijk de volgende prioriteiten ge-
steld: 

a. Centrum: woningen voor senioren in sociale en 
vrije huursegment.  

b. Centrum, Breukelen en Boxtel-Oost: toeganke-
lijke koopwoningen voor doorstromende seni-
oren. 

c. Boxtel-Oost: woningen voor senioren in het 
sociale- en huursegment (gestapelde huurwo-
ningen voor ouderen) en aanpassen van de 
huidige voorraad seniorenwoningen. 

d. Liempde en Lennisheuvel: in beperkte mate 
seniorenwoningen in sociale/vrije huursector. 

Woonagenda m.b.t. senioren 2016-2025 en de re-
sultaten tot nu toe (rapport Rekenkamer) 

• Toekomstbestendig maken (particuliere) wonin-
gen van ouderen.  

Resultaten tot nu toe: Blijverslening en (bijeen-
komsten) Werkgroep Blijvend Thuis. 

• Doorstroming van ouderen naar andere woning 
en locatie in aansluiting op hun woonwensen.  

Resultaten: project maatwerk in wonen (Joost), 
nieuwe regels passend toewijzen, middel dure 
huur-en koop, 34 levensloopbestendige apparte-
menten Princenlant fase 4. 

• 140 extra eenheden tot 2030 voor kwetsbare ou-
deren.  

Resultaten: project Wonen en Zorg, kleine wo-
ningaanpassingen (Joost), prestatieafspraken 
nieuwbouw, 67 zorgeenheden gerealiseerd. 

• Mix van bouwvormen waaronder zorg en senio-
renwoningen in sociale en vrijehuursegment; toe-
gankelijke koopwoningen m.n. appartementen in 
hogere prijsklasse voor doorstromende senioren.  

Resultaten: meer aanbod appartementen voor 
senioren, aanpassing huidige woningvoorraad 
(Joost). 

• Ruimte voor particuliere wooninitiatieven. 

Samen Ouder Worden in Boxtel wordt als een 
goed burgerinitiatief genoemd in het rapport. 

Els Bos, lid Coöperatie Ouderen in Regie   

Seniorenbus Boxtel 

In de vorige Nieuwsbrief had ik de hoop uitgespro-
ken dat de werkgroep Seniorenbus een stuk verder 
zou zijn met de realisatie van de Seniorenbus. Helaas 
moet ik melden dat er tot op heden weinig nieuwe 
resultaten zijn geboekt betreffende de voortgang. 

In de afgelopen periode was het door de 2e corona-
golf moeilijk om afspraken te maken met (zorg)
organisaties, de gemeente Boxtel en andere mogelij-
ke subsidieverstrekkers. Wel hebben we, naast een 
digitale voordracht in het kader van een subsidiever-
zoek bij het Rabo Dichtbij Fonds van Rabobank Hart 
van de Meierij, de mogelijkheden tot samenwerking 
verkend met Zorggroep Elde Maasduinen en zijn er 
gesprekken geweest met de gemeente over financie-
ringsmogelijkheden.   

Aan Zorggroep Elde Maasduinen hebben we het 
voorstel gedaan om gezamenlijk in coproductie een 
Seniorenbus te realiseren. Dit zou voor beide partij-
en een goede oplossing kunnen zijn omdat zij al over 
een cliënten bus beschikken die nauwelijks wordt 
benut. Voor ons zou dit een heel ander en financieel 
gunstiger plaatje opleveren omdat de maandelijkse 
leasekosten voor een personenbus hiermee zouden 
komen te vervallen. Echter tot op heden is vanuit 
Zorggroep Elde Maasduinen nog geen reactie ont-
vangen omdat de situatie m.b.t. corona op dit mo-
ment hun prioriteit heeft.  

Op 1 december jl. hebben Tineke Nuesink en ik via 
Teams een digitale voordracht gehouden voor de 
beoordelingscommissie van het Rabo Dichtbij Fonds. 
Direct na afloop hiervan zou door deze commissie 
worden aangegeven of de gevraagde subsidie van € 
10.000.- zou worden verstrekt of afgewezen. De 
commissie stelde dat we over een prima bedrijfsplan 
beschikken maar vond de gestelde financiële doelen 
wel erg ambitieus. Alvorens het geld kan worden 
uitgekeerd zal het bedrijfsplan moeten worden bij-
gesteld. Zo zullen er ook alternatieven genoemd en 
beschreven moeten worden voor het geval het fi-
nanciële streefbedrag niet wordt gehaald.  

In de periode van november en begin december is 
tweemaal overleg geweest met een beleidsambte-
naar van de gemeente Boxtel met het verzoek, om 
na toestemming van de kerngroep van Samen Ouder 
Worden in Boxtel (SOWiB), een deel van het aan hun 
toegewezen budget over te hevelen naar het project 
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Seniorenbus. Van de gemeente is in de week van 21 
december het bericht ontvangen dat het voorstel is 
afgewezen. De reden is de penibele financiële situa-
tie van de gemeente Boxtel. Door hen is het stand-
punt ingenomen dat niet bestede budgetten van 
2020 niet mogen worden overgeheveld naar derde 
partijen en ook niet naar 2021. 

In de volgende Nieuwsbrief hoop ik een meer suc-
cesvolle voortgang te kunnen melden. 

Namens werkgroep Seniorenbus Boxtel 
Kees de Waal, voorzitter 

ZorgsamenBuurt 

 

Het was een hectisch jaar voor ieder van ons. Wij 
hebben als ZorgSamenBuurt Oost aan een aantal 
hulpvragen kunnen voldoen. Misschien hebt uzelf 
om ondersteuning gevraagd of zelf hulp aangebo-
den. 

Wij danken u hiervoor oprecht en hopen ook vol-
gend jaar weer een beroep op u te mogen doen. In 
deze tijd hebben mensen extra zorg en aandacht 
nodig. Hopelijk letten mensen en/of familie al wat 
meer op elkaar. 

Ook voor 2021 staan wij als ZorgSamenBuurt Oost 
weer voor u klaar. Telefonisch te bereiken op 06 
30223424. 

Wij zullen u op de hoogte houden van activiteiten 
die misschien in de loop van het volgend jaar weer 
kunnen plaatsvinden, zoals onze maandelijkse koffie-
ochtend in de Rots, iedere 1e dinsdag van de maand 
van 10.00 tot 12.00 uur en onze tweewekelijkse 
fietstocht op donderdag. 

Wij wensen iedereen een goed maar vooral gezond 
2021 toe. 

Namens ZorgSamenBuurt Oost,  
Ans van den Brand 

 

  

RABO ClubSupport 

Met Rabo ClubSupport biedt de Rabobank hun ken-
nis, netwerk en financiële ondersteuning aan clubs 
en verenigingen. Leden van Rabo-
bank Hart van De Meierij hebben tijdens de stem-
periode bepaald welke financiële bijdrage de deelne-
mende clubs en verenigingen ontvangen. 

De Coöperatie Ouderen in Regie heeft een bedrag 
van € 286,51 ontvangen, te besteden aan ledenbij-
eenkomsten en activiteiten. 

Wij bedanken eenieder die op de Coöperatie Oude-
ren in Regie heeft gestemd. 

Inspiratie voor woonvormen en woon-
zorgopgave. 

Door het toenemend aantal senioren en de wens en 
noodzaak om langer thuis te wonen is er behoefte 
aan passende woningen, aangepaste woonvormen 
en wijken waar mensen naar elkaar omkijken met 
voorzieningen binnen bereik voldoende mobiliteit en 
bereikbaarheid. Een opgave voor gemeenten, wo-
ningbouwcorporaties en ook zorgaanbieders. 

Een beperkt aantal senioren neemt daarbij het heft 
in eigen handen en gaat met elkaar aan de slag, bij-
voorbeeld om een kleinschalig woonproject voor 
elkaar te krijgen of met elkaar afspraken te maken 
op gebied van onderlinge hulp. Daarnaast neemt ook 
de groep – vooral alleenstaande – senioren toe die 
afhankelijk is van thuiszorg en soms intensieve zorg. 
Opname in een verzorgingshuis is niet meer moge-
lijk, tenzij men een hoge zorgindicatie heeft. Al vaker 
is vastgesteld dat er een groot gat is tussen zelfstan-
dig wonen en het verpleeghuis.  
In dit artikel belichten we enkele voorbeelden in dit 
ruime scala aan gewenste woonvormen voor senio-
ren en brengen in kaart waar ondersteuning moge-
lijk is  

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) 

CPO project ’t Stijn in Deurne is een voorbeeld van 
een kleinschalig woonproject.  Het CPO project 't 
Stijn telt 15 woningen en werd in 2019 opgeleverd. 
Het werd ondersteund door Stichting Bouwen in Ei-
gen Beheer. Andere organisaties,die CPO initiatieven 
en bouwen in eigen beheer ondersteunen, zijn o.m. 
Stichting Droomwonen Brabant en KilimanjaroWo-
nen. 
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https://www.weekbladvoordeurne.nl/nieuws/20180215/cpo-vereniging-t-stijn-kan-aan-de-slag
https://bouwenineigenbeheer.nl/sermons/t-stijn-deurne/
https://bouwenineigenbeheer.nl/sermons/t-stijn-deurne/
https://bouwenineigenbeheer.nl/wat-doet-bieb/
https://bouwenineigenbeheer.nl/wat-doet-bieb/
https://www.droomwonenbrabant.nl/
https://www.kilimanjarowonen.nl/Hoe_werkt_het.html
https://www.kilimanjarowonen.nl/Hoe_werkt_het.html


Aanpak gemeenten 

De gemeente speelt een cruciale rol in de tot stand-
koming van geschikte woonvormen voor senioren, 
o.a. door het vergunningenbeleid en de afspraken 
met woningbouwcorporaties en aannemers die van-
uit van de woonvisie worden gemaakt. Aansluitend 
op het CPO project ’t Stijn, nemen we een kijkje in 
de Woonvisie 2019-2040 van de gemeente Deurne. 
Hierin valt - vanuit het oogpunt van Ouderen in regie 
- een aantal belangrijke speerpunten op. Zo wil de 
gemeente Deurne: 

• Woningbouwinitiatieven voor senioren, (her)
starters en jonge gezinnen, jongeren en kwetsba-
re doelgroepen stimuleren. 

• Ruimte bieden voor (andere) woonvormen die 
aansluiten op (lokale) woon-zorgbehoeften. 

• Door de sterke toename van het aantal 
(alleenstaande) 85+ers, maar ook door 
‘kwetsbare’ doelgroepen wordt naast het regulie-
re ‘wonen’ ook in een toenemende behoefte aan 
‘institutionele woonvormen’ en woonvormen 
met koppeling van zorg voorzien.   

• Binnen bestaand stedelijk gebied kavel- en wo-
ningsplitsing toestaan mits binnen een straal van 
250 meter een supermarkt (dagelijkse levensbe-
hoeften, maar ook sociale contacten en beweging 
(ommetje) mogelijk zijn. 

• In het hoofdstuk ‘Wonen en zorg’ met als het uit-
gangspunt ‘zo lang mogelijk zelfstandig functione-
ren in de eigen leefomgeving’ wordt naast een 
geschikte woning of het geschikt maken van de 
woning voor senioren ook het sociaal netwerk, 
een geschikte woonomgeving en mobiliteit van 
groot belang geacht. Het gaat daarbij onder an-
dere om voorzieningen op wandelafstand (500 
meter) voor de zelfredzaamheid, sociale contac-
ten en beweging (een dagelijks ommetje). 

• Door de toenemende kosten in de zorg, tekort 
aan personeel en het afnemend aantal mantel-
zorgers, zijn innovaties in de woning, zoals e-
health en domotica, nodig voor het ondersteunen 
van het langer zelfstandig wonen.  

• Door de toename van het aantal oudere senioren 
en een (sterke) toename van het aantal demente-
renden, zullen beschermde woonvormen noodza-
kelijk zijn. 

• In Deurne zijn mantelzorgwoningen mogelijk als 
op basis van vrijwilligheid en buiten organisato-
risch verband zorg wordt geboden op fysiek, psy-
chisch en/of sociaal vlak (deels met vergunning).  

De Bredase aanpak Wonen en Zorg is een voorbeeld 
van een gewenste inclusieve aanpak voor het langer 
thuis wonen. Breda is opgedeeld in vijftien woonge-
bieden met elk een centrale zone waar voorzienin-
gen van dagelijkse levensbehoeften, zorg, welzijn en 
wonen zich concentreren. Per gebied zijn ambities 
bepaald voor het levensloopbestendig wonen, de 
gewenste woonomgeving en het benodigde voorzie-
ningenniveau. De analyse van het aanbod en de be-
hoefte aan geschikte woningen, de woonzorgvoor-
zieningen, de bevolkingsontwikkeling en leefbaar-
heid wordt om de vier jaar getoetst bij de woning-
corporaties. 

De Taskforce Wonen en Zorg faciliteert en stimuleert 
gemeenten om op lokaal niveau een ‘wonen en zorg-
afspraak’ te maken met woningcorporaties, zorgaan-
bieders en zorgkantoor om deze opgave uit te voe-
ren. De ambitie is dat eind 2021 alle gemeenten een 
dergelijke afspraak hebben gemaakt. 

Uit een nulmeting die is uitgezet bij bestuurders van 
alle gemeenten en woningcorporaties blijkt dat on-
geveer de helft van de gemeenten beschikt over een 
analyse van de woonzorgopgaven, maar slechts een 
derde heeft daadwerkelijk een visie voor de komen-
de jaren. De Taskforce ondersteunt gemeenten om 
hier verder uitvoering aan te geven.    

Voor gemeenten die aan de gang willen met de 
vraag hoe en met welke partijen een analyse van 
wonen met zorg kan worden uitgevoerd, en hoe de-
ze vervolgens kan worden vertaald in een visie, start 
Platform31 begin 2021 met een kennis- en leertra-
ject Woonzorgvisie.  

Het landelijk platform ZorgSaamWonen tenslotte, 
biedt vanuit verschillende disciplines: architectuur, 
medisch ondernemen en fysieke omgeving oplossin-
gen voor maatschappelijke opgaven op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn.  Thema’s zijn o.a.: woon-
vormen, zorgzame buurten en wijken, technologie, 
samenwerking en participatie. 

Chris D’havé, secretaris   
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https://www.deurne.nl/document.php?m=32&fileid=1430510&f=e9c61114aad454cc7da12671c97378d1&attachment=0&c=39484
https://www.platform31.nl/nieuws/bredase-aanpak-wonen-en-zorg
https://www.taskforcewonenzorg.nl/de-taskforce/over-de-taskforce
https://uploads-ssl.webflow.com/5e16f2de2fdb286650cba172/5f1048939c8a7e6d913b34b2_Rapportage%20uitkomsten%20nulmeting%20Taskforce%20Wonen%20en%20Zorg_juli%202020.pdf
https://www.taskforcewonenzorg.nl/nieuws/werk-aan-de-winkel-pas-een-op-de-drie-gemeenten-heeft-een-woonzorgvisie
https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/woonzorgvisie
https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/woonzorgvisie
https://www.zorgsaamwonen.nl/thema/woonvormen

