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Beleidsnotitie in Gemeenteraad 

De komende weken zijn belangrijk voor de totstandkoming van een ouderenbeleid 

in Boxtel. De afgelopen maanden hebben we gesprekken gevoerd met de nieuwe 

wethouders Wim van de Zanden en Mariëlle van Alphen. Met hen is afgesproken 

dat onze beleidsnotitie als richtinggevend document ter vaststelling zal worden 

aangeboden aan de Gemeenteraad van Boxtel. Dat zal naar verwachting gebeuren 

in de raadsvergadering van 20 juli as.  

Daaraan voorafgaand is er op 1 juni een informatie- en uitwisselingsbijeenkomst 

voor gemeenteraadsleden en leden van de steunfracties. Dan zullen wij als 

werkgroep een presentatie houden van een half uur waarna er gelegenheid is tot 

het stellen van vragen. Tijdens die presentatie gaan wij de noodzaak en de urgentie 

van een goed ouderenbeleid over het voetlicht brengen. In deze nieuwsbrief lichten 

we een en ander toe. 
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Demografische ontwikkeling en zorg 

In de periode tot 2040 is er sprake van een dubbele vergrijzing: niet alleen stijgt het 

aantal ouderen fors maar de ouderen worden ook steeds ouder. Boven de 85 jaar is 

zelfs sprake van een verdubbeling van het aantal inwoners.  

Enkele getallen over de periode 2020-2040:  

• het aantal ouderen van 85-89 jaar stijgt van 485 tot 1080,  

• van 90-94 jaar van 215 tot 505 en  

• boven de 95 jaar van 70 naar 125.  

En dat terwijl het totaal aantal inwoners van Boxtel in diezelfde periode ongeveer 

gelijk blijft.  

 

De zorgbehoefte zal daardoor fors toenemen. Alle prognoses wijzen echter uit dat 

de beschikbaarheid van zorg zal afnemen en de zorgkosten drastisch zullen stijgen. 

Ouderen zullen daardoor meer aangewezen zijn op mantelzorg maar het aantal 

mantelzorgers zal naar verwachting met ruim 60% afnemen. Er zal daardoor sprake 

zijn van een grote zorgkloof.  
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WoonZorgVisie 

Een van de urgente opgaven is het in kaart brengen van de WoonZorg behoefte nu 

en voor de nabije toekomst. Dat kan worden aangepakt door met alle relevante 

partijen samen te werken waarbij de Gemeente de regie neemt om te komen tot 

een WoonZorgVisie. Tot nu toe beschikt Boxtel alleen over een woonvisie. Het 

opstellen van een WoonZorgVisie wordt door de landelijke overheid gestimuleerd. 

Verscheidene gemeenten hebben na onderzoek al een woonzorgvisie vastgesteld. 

Het hebben van een dergelijke visie is geen optie maar een noodzakelijke 

voorwaarde om ook in Boxtel goed oud te kunnen worden.  

Het hebben van een WoonZorgVisie is ook noodzakelijk doordat de verpleeghuizen 

zijn gesloten en ouderen, vaak noodgedwongen, langer zelfstandig met hulp en 

ondersteuning thuis blijven wonen. Ze maken daarbij gebruik van verpleeghuiszorg 

thuis, het zogenaamde Volledig Pakket Thuis (VPT) vanuit de Wet Langdurige Zorg 

(WLZ). Wij zullen als werkgroep een bijdrage leveren aan de totstandkoming van 

een WoonZorgVisie.  

Bouwen en verbouwen 

Een andere zorgwekkende situatie is het onvoldoende beschikbaar zijn van 

geschikte seniorenwoningen.  De nieuwbouw van seniorenwoningen staat op een 

laag pitje. Er is bovendien een groot aantal woningen in Boxtel (nog) niet geschikt 

voor ouderen van de toekomst. Hier ligt een grote uitdaging voor de gemeente, 

Woonstichting JOOST en (lokale) bouwers en investeerders.  

Veel ouderen in Boxtel zijn op zoek naar een passende woning om hun oude dag op 

een plezierige en kwalitatief goede manier door te brengen. Zo’n 200 tot 300 

oudere inwoners van Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde willen daarvoor nog 

één keer verhuizen. De verhuisgeneigdheid is er bij veel ouderen wel maar omdat er 

te weinig betaalbaar aanbod is aan gelijkvloerse levensbestendige koop- en 

huurwoningen, blijven veel ouderen zitten in een woning die eigenlijk meer geschikt 

en meer bestemd is voor starters en gezinnen. De doorstroming komt daardoor niet 

of nauwelijks op gang. Dit is overigens een landelijk beeld. Landelijk spreekt men  
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over een inhaalslag voor de zeer grote groep senioren die huisvesting op maat nodig 

hebben. Een stimulans daartoe is de Taskforce Wonen en Zorg die spreekt over 

gelukkig, gezond en zelfstandig wonen. 

Het is noodzakelijk elk jaar een substantieel aantal nieuwe woningen te realiseren 

voor ouderen. Dat kan in de huursector en in de koopsector. Belangrijk is dat bij 

nieuwe bouwlocaties bedongen wordt dat een deel van de nieuwbouwwoningen 

geschikt zijn voor bewoning door senioren. Dat kan grondgebonden zijn maar ook 

gestapelde wooneenheden zijn mogelijk. Daarbij zou ook ruimte gegeven kunnen 

worden voor het realiseren van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). 

Hierbij is uiteraard ook van belang waar de woningen komen; de woonomgeving is 

immers van essentieel belang bij het ouder worden. Een woning in een passende 

omgeving is nu eenmaal beter dan een fraaie nieuwbouwwoning in een niet 

passende omgeving voor ouderen. 

We moeten in Boxtel het accent meer gaan leggen op betaalbare woningen voor 

ouderen die een modaal inkomen hebben en voor zowel koop- als huurwoningen de 

accenten meer op kwaliteit dan op verdienmodellen leggen. 

Naast nieuwbouw is het ook van belang woningen aan te passen bij het ouder 

worden. Particuliere woningbezitters kunnen daartoe zelf vaak maatregelen nemen. 

Bij huurwoningen is het vooral een zaak van de verhuurder die zal moeten 

investeren in het wooncomfort van haar oudere huurders. 

In Boxtel zijn op basis van ons onderzoek tussen de 600 tot 700 woningen nog 

ongeschikt om er goed oud in te kunnen worden. Het merendeel van deze woningen 

zijn eigendom van Woonstichting JOOST waarmee we over dit onderwerp in gesprek 

zijn. 

Samenwerking 

Er moet dus de komende jaren heel veel gebeuren om op al deze veranderingen in 

te spelen. Wij pleiten dan ook niet alleen voor vaststelling van beleid maar ook voor 

acties om concrete resultaten te behalen. Dat kan de gemeente niet alleen, daar is 

een hechte coalitie van alle maatschappelijke partijen voor nodig. Daarom pleiten 
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wij voor een intensieve samenwerking tussen gemeente, professionele organisaties 

en vrijwilligersorganisaties. Wij hebben daarover inmiddels gesproken met 

Woonstichting Joost, Zorggroep Elde Maasduinen en Vivent. Deze organisaties 

steunen onze plannen en zijn graag tot samenwerking bereid. Zij vinden met ons dat 

de gemeente het voortouw moet nemen. 

Wij hebben de gemeente gevraagd om meer capaciteit en financiële middelen voor 

het ouderenbeleid in te zetten. Belangrijk daarbij is dat de gemeente meer integraal 

gaat werken. Wonen, welzijn en zorg zullen in samenhang moeten worden bezien 

en vanuit één geheel worden aangepakt. 

De vergrijzing van Boxtel kent geen ‘pauzeknop’; die gaat onverminderd voort! We 

weten dat de gemeente zeer krap bij kas zit maar gezien de ontwikkelingen in de 

komende 20 jaar valt er niet aan te ontkomen hier extra middelen en menskracht 

voor in te zetten. Natuurlijk hoeft de gemeente niet alles zelf te doen. Het aanbod 

om te helpen wordt door velen uitgesproken. Met de inzet en steun van de 

professionele organisaties en de vrijwilligers kan samen veel bereikt worden. 

Daarom zetten wij in op een brede samenwerking binnen Boxtel. 

 

Vertrek Jo de Wilt 

Jo de Wilt, die namens de KBO lid is van onze werkgroep, heeft om persoonlijke 

redenen besloten zijn deelname aan onze werkgroep te beëindigen. Wij vinden dat 

erg jammer maar we respecteren uiteraard zijn besluit. Jo bedankt voor je bijdrage! 

Het is belangrijk dat er een vertegenwoordiger van de KBO in onze werkgroep zit. De 

KBO vertegenwoordigt namelijk heel veel senioren. We zijn dan ook blij dat de KBO 

op zoek gaat naar een opvolger. 

 


