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Aanbevelingen voor woonvoorzieningen voor ouderen in
’s-Hertogenbosch.
Pilot- project woonservicegebied Nuland wijk 13.
1. Inleiding.

In deze verhandeling wil de Seniorenraad ’s-Hertogenbosch op basis van thans bekende
gegevens, rapporten en trends een visie schetsen op de gewenste toekomstige huisvesting van ouderen in de gemeente ‘s- Hertogenbosch.
In Nuland (wijk 13) zijn nu mogelijkheden aanwezig om een woonservicegebied te ontwikkelen.
Om die reden is in dit rapport een aanzet gegeven tot de ontwikkeling van dit gebied.
Deze visie zou voor het bestuur van de gemeente een leidraad kunnen vormen voor het
ontwikkelen van beleid op dit terrein. Op zijn minst moet het een onderdeel worden van
de discussie die over ouderenhuisvesting gevoerd zal worden.
Seniorenhuisvesting kan niet los worden gezien van de huisvesting van andere groepen
uit de samenleving. Omdat deze snel groeiende groep specifieke kenmerken en behoeften heeft en door nieuwe regels ouderen met beperkingen langer thuis zullen moeten
blijven wonen richt dit rapport zich daar in het bijzonder op.
Het stuk is niet geschreven als een wetenschappelijke verhandeling maar als een gemakkelijk leesbaar stuk gebaseerd op feiten en onderzoeken.

2. Definities.

In dit rapport worden termen gebruikt voor woonvormen. Om onduidelijkheden te
voorkomen volgen hieronder definities voor de gebruikte termen.
2.1. Geclusterde woningen.
Zelfstandige woningen waarbij de bewoner gebruik kan maken van verpleging of
verzorging van een nabijgelegen zorgsteunpunt. Veelal zijn deze woningen in
een beschermde en veilige omgeving gebouwd. Voorbeelden zijn seniorenplus
woningen, aanleunwoningen, inleunwoningen en zorgwoningen.
2.2. Nultredenwoningen.
Zelfstandige woningen die zonder het gebruik van een trap vanaf de openbare
weg bereikbaar zijn. Binnen de woning liggen alle essentiële woonfuncties zoals
wonen, buitenruimte, koken, slapen, baden en verzorgen en hobbyruimten op
hetzelfde vloerniveau. Voorbeelden kunnen zijn bungalows galerij- of portiekflats of aangepaste eengezinswoningen.
Deze woningen zijn niet altijd geschikt voor bewoners met (toenemende) beperkingen zoals rolstoelgebruik, bedlegerigheid, beginnende dementie en afnemende mobiliteit.
Het verzorgen van minder mobiele personen vergt ruimte in slaapkamer en
badkamer.
Kunnen woningen die intern of extern voorzien zijn van een traplift of loopbaan
ook aangemerkt worden als nultrede woningen?
2.3. Levensloopbestendige woningen.
Zelfstandige woningen waarin personen met toenemende beperkingen zo lang
mogelijk kunnen blijven wonen. De woningen zijn nultredenwoningen en geschikt voor rolstoelgebruik. Er is in deze woningen ruimte aanwezig om bewoner(s) te verzorgen en te verplegen en om de woning aan te passen aan specifieke eisen die hun handicap stelt.
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2.4. Mantelzorgwonen.
Woonruimte in of aangebouwd aan een woning van waaruit mantelzorg wordt
verleend. Het kan ook een zelfstandige woonunit in de tuin van deze woning
zijn. Het is geen zelfstandige woning en alleen bestemd voor de persoon waaraan mantelzorg wordt verleend. De bouwverordening maakt het mogelijk deze
woonunit onder bepaalde voorwaarden vergunningvrij te realiseren gedurende
de periode dat mantelzorg wordt verleend.
Verschillende bouwbedrijven bieden deze voorziening aan.

3. Ontwikkelingen op korte termijn (2015-2025).

De vergrijzing van de bevolking van ons land heeft op korte termijn gevolgen voor de
huisvesting en verzorging van de komende generatie ouderen. Deze groep heeft ten gevolge van sociaal-culturele en sociaaleconomische trends andere wensen en mogelijkheden en gedraagt zich anders op de woningmarkt dan de huidige ouderen.
Daarnaast stijgt het aantal zorgbehoevende en alleenstaande ouderen. Deze groep heeft
in toenemende mate specifieke woonwensen die in het huidige woningbestand niet altijd aanwezig zijn.
Om zo goed mogelijk aan de zorgbehoefte te kunnen voldoen is het van belang om
zorgvoorzieningen, zoals o.a. huisarts, wijkverpleegster, apotheek en fysiotherapeut niet
te ver van de woningen van ouderen te plaatsen. Ook winkels voor de eerste levensbehoeften dienen daar niet te ver vandaan te zijn gesitueerd.

In 2011 heeft de toenmalig minister Donner een actieplan voor de ouderenhuisvesting
aangekondigd. Dit plan moet ervoor zorgen dat er voldoende , voor ouderen geschikte
woningen, beschikbaar komen. Tot 2018 zouden er jaarlijks 40.000 geschikte woningen
bij moeten komen.
Verzorgingshuizen worden ontvolkt en zorgbehoevende bewoners worden in zelfstandige woningen gehuisvest met mobiele verlening van zorg. De intensiviteit van de mobiele
zorg dient afhankelijk te worden van de zorgbehoefte. De zorgverlenende instelling
moet maatwerk gaan afleveren.
In het rapport “ Langer thuis wonen in ’s-Hertogenbosch” d.d. oktober 2014 zijn ook
ontwikkelingen op korte termijn aangegeven; uit de samenvatting volgen hierna een
aantal conclusies.
Ouderen leven steeds langer. Daardoor neemt het aantal ouderen (75-plussers) en het
aantal ouderen boven de negentig jaar toe. De komende tien jaar neemt het aantal 75plussers in de gemeente ’s-Hertogenbosch met 29% toe.
Tot voor kort mensen konden- mensen met een middelzware zorgvraag instromen in
een intramurale instelling, nu zullen zij langer thuis blijven wonen.
Ook de manier waarop zorg zal worden geleverd gaat veranderen. Om langer thuis te
kunnen wonen is bijvoorbeeld het leveren van hoogwaardige zorg aan huis een vereiste.

Over tien jaar vervallen alle plaatsen met ZZP 1 en 2 en de helft van ZZP 3 en 4.
Daardoor zal het aanbod aan beschermd (intramuraal) wonen voor ouderen in
’s-Hertogenbosch dalen van 1.060 plaatsen in 2014 naar 640 plaatsen in 2024 (40%). Het aantal geclusterde woningen gaat toenemen. Deze toename komt doordat

(een deel) van de vrijvallende intramurale capaciteit zal worden ingezet als geclusterd
wonen.
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Op basis van de huishoudenontwikkeling is een raming gemaakt van de toekomstige
vraag naar beschermd en geclusterd wonen en nultreden woningen. De verwachting is
dat de vraag naar wonen met zorg het grootste zal zijn in de categorie geclusterde en
nultreden woningen. Op basis van deze aannames zou er over tien jaar een potentieel te
kort zijn aan geclusterd en beschermd wonen. Echter, zorgorganisaties zijn nog druk
doende om te kijken op welke manier zij hun vrijvallende capaciteit gaan inzetten.
Daarmee is het toekomstige aanbod aan beschermd en geclusterd wonen nog onzeker.
Om langer thuis te kunnen blijven wonen, is afhankelijk van veel factoren. Het is een optelsom van in ieder geval de beschikbaarheid van zorg, voorzieningen en passende woningen. Als een onderdeel ontbreekt, kan de rest nog zo goed zijn, dan zal een oudere
toch niet thuis kunnen blijven wonen. Bovendien is wat een persoon nodig heeft om
langer thuis te kunnen wonen, sterk afhankelijk van de aard van de achterliggende beperkingen en aanwezigheid van mantelzorg.
In de nabije toekomst zijn de volgende ontwikkelingen te voorzien. Deze opsomming is
zeker niet volledig maar geeft een beeld over de maatschappij waarin ouderen over enkele decennia leven.
1) De AOW- leeftijd gaat omhoog: ouderen nemen langer deel aan het arbeidsproces.
2) Het merendeel van de ouderen wil zo lang mogelijk maatschappelijk actief blijven.
3) Het aantal hoogopgeleide senioren zal toenemen.
4) Het aantal alleenstaande ouderen neemt toe.
5) Mannen worden ouder, wat betekent dat er meer echtparen tot op hoge leeftijd
tweepersoonshuishoudens vormen en dat er meer alleenwonende oudere mannen
komen.
6) De kwaliteit van leven van ouderen neemt toe.
7) Het percentage ouderen van de totale bevolking stijgt nog een aantal jaren.
8) Ouderen willen zo lang mogelijk in hun (eigen) huis blijven wonen.
9) De huidige (woningbouw)crisis heeft invloed op het financiële vermogen van ouderen, hun huis is in waarde verminderd. De verhuismogelijkheden worden daardoor
beperkt.
10) Steeds meer ouderen beschikken over een eigen huis. Zij zijn in vergelijking met
bewoners van huurwoningen minder geneigd te verhuizen.
11) De digitale wereld rukt op, informatie, communicatie en participatie via Internet
wordt steeds belangrijker.
12) De diversiteit van het type huishouden van ouderen neemt toe.
Meer ouderen hebben alleenstaand gewoond en blijven dat doen.
Doordat vrouwen op latere leeftijd kinderen krijgen, ontstaan er meer huishoudens
van senioren met thuiswonende kinderen.
13) Het aantal alleenstaande ouderen en ouderen met slechts een of twee kinderen
neemt toe. Het verlenen van mantelzorg aan ouderen door kinderen zal hierdoor
verminderen. De kinderen gaan ook, i.v.m. werk e.d. steeds verder van het ouderlijkhuis wonen.
14) Meer ouderen zijn kinderloos gebleven en kunnen voor zorg niet terugvallen op hun
kinderen.
15) Het regeringsbeleid is er op gericht om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en de benodigde verzorging daar te verlenen. Verzorgingshuizen zullen op termijn verdwijnen.
16) De eerstelijns gezondheidszorg krijgt meer taken toebedeeld.
17) Door de verzwaring van indicaties voor opname in verzorgingstehuizen moeten
kwetsbare, zorgbehoevende ouderen langer op zichzelf blijven wonen.
18) Plattelandsdorpen vergrijzen sterker dan stedelijke gebieden.
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19) Jongeren trekken noodgedwongen weg van het platteland.
20) Het voorzieningenniveau in plattelandsdorpen verschraalt.

4. Ontwikkelingen op middellange en lange termijn (2025-2050).

De ontwikkelingen op langere termijn zijn moeilijker te voorspellen. De beste methode
is om uit te gaan van enkele scenario’s die bepaald worden door mondiale ontwikkelingen.
Die scenario’s kun je baseren op de ontwikkeling van een drietal variabelen;
- de welvaartsgroei in Europa en Nederland.
- krimp, groei of stabilisatie van het bevolkingsgrootte en de leeftijdopbouw
daarvan.
- ontwikkelingen in wetenschap en techniek, o.a. in de gezondheidszorg.
In dit rapport wordt niet in gegaan op deze ontwikkelingen

5. Inventarisaties.
-

Hier volgt een samenvatting van conclusies en aanbevelingen uit ter beschikking
staande studies en rapporten.

E1. Woonwensenonderzoek.
Het Onderzoeksinstituut OTB van de Technische Universiteit Delft heeft in 2011 een
woonwensenonderzoek uitgevoerd in de gemeente Maasdonk en ‘s-Hertogenbosch. In
dit onderzoek worden als senioren huishoudens met een of meer personen van 65 jaar
en ouder beschouwd. In dat onderzoek wordt als primaire doelgroep voor volkshuisvestingsbeleid die groep gedefinieerd die op basis van hun inkomen recht hebben op huurtoeslag. Dat wil zeggen dat de kale huur van de woning niet meer mag bedragen dan
€511, = per maand. Voor eenpersoons huishoudens vanaf 65 jaar mag het inkomen niet
hoger zijn dan € 20.200,= en voor meerpersoons huishoudens is dat €25.575,=. De hier
genoemde bedragen zijn die welke ten tijde van het onderzoek van kracht waren. Huishoudens die net boven deze grens zitten en aangewezen zijn op betaalbare huurwoningen worden in dit onderzoek de verruimde doelgroep genoemd.
Sinds 1 juli 2015 moeten woningcorporaties jaarlijks minimaal 80% van hun vrijgekomen
sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 34.911,=, 10%
mag naar huishoudens met een inkomen tussen € 34.911,= en € 38.950,= e 10% naar
hogere inkomens. (prijspeil 2015).
De conclusies uit dit onderzoek zijn de volgende:
1. Er zijn onvoldoende betaalbare huurwoningen.
2. Er bestaat scheefgroei op de woningmarkt.
3. Het aandeel van goedkope koopwoningen (< € 200.000, =) is tussen 2009 en 2011
licht gestegen. Maar zal zeker, gezien het aantrekken van de economie weer snel
dalen
4. Huurders zijn vaker ontevreden over hun woning en woonomgeving dan huiseigenaren.
5. Men is ontevreden over de aanpasbaarheid van de woning.
6. Van de zelfstandig wonende huishoudens wil 12% binnen 5 jaar verhuizen en 27% is
daartoe geneigd.
7. Van de jongeren zoekt 71% binnen 5 jaar een zelfstandige woonruimte.
8. Bij het vinden van een woning zijn onvoldoende passend aanbod en onvoldoende
betaalbare huurwoningen de meest genoemde knelpunten.
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9.
10.
11.
12.

Bij huurders bestaat een toenemende voorkeur voor koopwoningen.
T.o.v. 2003 is de interesse in zelfbouw verminderd.
Er is een toenemende vraag van senioren naar kleine appartementen.
Er is een theoretisch tekort aan kleine appartementen, uitgaande van de stelling dat
starters en doorstromers hun wensen kunnen vervullen.
13. Er is meer prijsdifferentiatie in de huursector gewenst.
Het rapport geeft implicaties voor het beleid en wel de volgende:
a. Er is een tekort aan middeldure huurwoningen waardoor scheefgroei is ontstaan.
b. Er zijn te weinig grondgebonden koopwoningen in het middeldure segment.
c. De woonwensen van middeninkomens richten zich op grondgebonden koopwoningen of op het middeldure segment aan huurwoningen.
d. Starters met een laag- en middeninkomen hebben moeite om toe te treden op
de woningmarkt.
e. Ouderen willen bij het toenemen van de leeftijd verhuizen naar een appartement. Dat kan een huur- of koopappartement zijn. Veel huiseigenaren laten
daarbij een grondgebonden koopwoning achter.
f. Meer differentiatie in de huursector is zeer gewenst.

E2. Rapport “Langer thuis blijven wonen in ’s-Hertogenbosch.
Door de afdeling Onderzoek & Statistiek van den gemeente ’s-Hertogenbosch is
onderzoek verricht naar de noodzaak en wens van ouderen om langer in hun “eigen”
Dit rapport levert belangrijke gegevens over de aanwezige voorzieningen kwantificeert
in aantal aanwezige woningen en verzorgingsplaatsen en prognosticeert de benodigde
voorzieningen tot 2024.
E3. Wijk- en buurtmonitor 2014, wijkscans gemeente ’s-Hertogenbosch.
Door de gemeente ’s-Hertogenbosch afdeling Onderzoek & Statistiek zijn een aantal
onderzoeken verricht. De wijk- en buurtmonitor 2014 heeft op een aantal thema’s
onderzoek verricht die leiden tot de huidige zwakke en sterke punten per wijk.
De nieuwe wijken Nuland en Vinkel die op 1 januari 2015 onderdeel van
’s-Hertogenbosch worden zijn niet bij dit onderzoek betrokken.
Deze inventarisaties en de wijkscan moeten leiden tot inzicht in de volgende zaken .
Beschrijving en typering woningvoorraad per wijk.
Typering wijken naar sociale structuur, bevolkingssamenstelling qua leeftijd enz.
Typering wijk naar stedenbouwkundige structuur en aanwezige voorzieningen
Samenvattende conclusie per wijk van deze inventarisaties.
Deze wijk- en buurtmonitor geeft een onderbouwd beeld van deze wijken, de zwakke en
sterke punten, de samenstelling van de bevolking naar leeftijd, afkomst, inkomen,
woonsituatie en opleidingsniveau.
De kenmerken van de wijken worden duidelijk zichtbaar en ten dele ook verklaarbaar.
De meest recente cijfers over het aantal ouderen, 65 plussers in de wijken van de gemeente ’s-Hertogenbosch laat het volgende beeld zien:
De wijk Zuid- Oost kent het hoogste percentage 65 plussers , namelijk 25%, daarop volgen Rosmalen Zuid (19%), Nuland en West (18%)en Rosmalen Noord en Noord ( 16%).
De Groote Wielen heeft 2% inwoners die ouder zijn als 65 jaar. Gemiddeld heeft de gemeente 14,5% inwoners ouder als 65.
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Zichtbaar is dat de wijken waarin zich de verpleeg- en verzorgingshuizen bevinden hoog
scoren en dat er op de dorpen vergrijzing plaatsvindt.
Het aantal 75 plussers in de gemeente bedraagt nu 9.470, volgens prognose zou dat er
in 2024 12.180 zijn, een toename met ruim 28%.

’s-Hertogenbosch in cijfers 2015
WIJK
Binnenstad
Zuidoost
Graafsepoort
Muntel Vliert
Rosmalen Zuid
Rosmalen Noord
De Groote Wielen
Empel
Noord
Maaspoort
West
Engelen
Nuland
Vinkel

Aantal
Waarvan
inwoners 65 +
12195
1829
11665
2916
13915
2087
6970
697
9100
1729
12740
2038
6445
129
6440
515
19545
3127
17345
1735
19745
3554
5790
637
4290
772
2365
331
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6. Woonvormen.

Intramuraal
Duidelijk is dat door de wijzigingen in het zorgstelsel de intramurale woonvorm slechts
gebruikt gaat worden door ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen vanwege
de toenemende behoefte aan verpleging en begeleiding. Daartoe behoren ook ouderen
die dement zijn of psychische problemen hebben en in een beschermde afgesloten omgeving moeten leven. Een tussenvorm tussen het intramuraal wonen en zelfstandig wonen is de z.g. mantelzorgwoning waarbij een oudere die verzorging en verpleging nodig
heeft inwoont of aanwoont bij de mantelzorger. Dit is in veel gevallen een familielid.
Op de volgende pagina’s is een overzicht opgenomen van de locaties in de gemeente
waar complexen voor beschermd wonen aanwezig zijn.

Beschermd wonen in ‘s-Hertogenbosch

Van Neynsel
1
Park Antoniegaarde
2
Park Zuiderschans
3
Residentie Hof van Engelen
4
Park De Grevelingen
5
Residentie Riviera
6
Park Eemwijk
7
Park de Taling
15.
16.

Sint Jozefoord
De Annenborch

Vivent
8
De Hooghe Clock
9
Hof van Hintham
10
Mariaoord
Brabant Zorg
11
‘t Geerke
12
Nieuwehagen
13
Noorderkroon
14
Martinushuis.
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Beschermd wonen in ’s-Hertogenbosch (intramuraal)
Wijk
Naam
Instelling
Binnenstad
Nieuwenhagen
Brabant Zorg
Park Anthoniegaarde
van Neynsel
Zuidoost
Park Eemwijk
van Neynsel
Park De Grevelingen
van Neynsel
Park Zuiderschans
van Neynsel
Graafsepoort
Hof van Hintham
Vivent
Rosmalen
Mariaoord
Vivent
De Annenborch
Noord
Noorderkroon
Brabant Zorg
De Hooghe Clock
Vivent
Maaspoort
‘t Geerke
Brabant Zorg
West
Park De Taling
van Neynsel
Nuland
Jozefoord
Martinushuis
Brabant Zorg
Beschermd wonen in ’s-Hertogenbosch
Instellingen
Brabant Zorg
Raadhuislaan 1
5341 GL Oss
088 – 995 5555
Van Neynsel
Postbus 90112
5200 MA ’s-Hertogenbosch
Zuid Willemsvaart 263
5211 SL ’s-Hertogenbosch
073 – 822 8000
Vivent
Rijnstraat 1
5215 EK ’s-Hertogenbosch
088 – 163 7000
Annenborch
De Hoef 100
5242 CN Rosmalen
073 – 851 9600
Jozefoord
Duyn en Daelseweg 15
5391 EC Nuland
073 – 534 2342

brabantzorg.eu

vanneynsel.nl
vivent.nl
annenborch.nl
jozefoord.nl
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Extramuraal
Extramurale woonvormen voor ouderen zijn er velen.
- De meest bekende is wonen in het eigen huis waar men op jongere leeftijd is
ingetrokken.
- Dit kan een huur- of koopappartement of woning zijn. Deze woningen zijn niet
geclusterd en kunnen in de hele wijk of dorp aanwezig zijn tussen huizen met jongere
bewoners.
- Gegroepeerde woningen voor ouderen zijn en worden nog steeds gebouwd door woningcorporaties en projectontwikkelaars. Dit kunnen grondgebonden woningen zijn of
appartementen in meerdere bouwlagen. De eerste complexen zijn gebouwd vanaf de
zestiger jaren in de vorige eeuw. De woningcorporaties bouwden deze als sociale huurwoningen, projectontwikkelaars volgen met koopwoningen. Veel van de woningen uit
die periode zijn omdat zij technisch verouderd waren gerenoveerd of gesloopt en in een
nieuwe vorm herbouwd.
Men spreekt van geclusterd wonen als er zorg op afroep beschikbaar is in het wooncomplex of woning.

Geclusterd wonen in ’s-Hertogenbosch
(Extramuraal met zorg op afroep)
WIJK
Binnenstad

Zuidoost

Graafsepoort
Muntel Vliert
Rosmalen Zuid
Rosmalen Noord
De Groote Wielen
Empel
Noord
Maaspoort
West

Engelen

Naam
Walstede
Nieuwenhagen
De Gouden Regen
Antoniegaarde
Residentie Rivieraa
De Grevelingen
Zuiderschans
Park Eemwijk
Serviceflat De Pettelaer
Meerendonk
Hof van Hintham
Vincent van Goghlaan
Mariaoord
De Annenborch
De Annenborch
’t Groote Hart
Deken Pompenstraat
Noorderkroon
De Hooghe Clock
’t Geerke
Admiraliteitslaan
De Taling
Churchilllaan
Eindhovenlaan
Hof van Engelen

.
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Woningbouwcorporaties, verhuur woningen
WOONSERVICE

www.woonservicedenbosch.nl .

Brabant Wonen

Graafseweg 294
5213 AS ‘s-Hertogenbosch
073 – 681 4500
www.brabantwonen.nl
Postbus 488
5201 AL ‘s-Hertogenbosch
073- 848 2400
www.zayaz.nl
Eekbrouwersweg 8
‘s-Hertogenbosch
Postbus 212
5240 AE Rosmalen
Weidestraat 2
5241 CB Rosmalen
073 – 851 0000
www.kleinemeijerij.nl
Postbus 140
5360 AC Grave
0486 – 439 900
Arnoud v Gelderweg 69
5261 CV Grave
www.mooiland.nl
Postbus 339
1180 AH Amstelveen
088 – 921 0078
wwww.woonzorg.nl

Zayaz

De Kleine Meierij

Mooiland

Woonzorg Nederland
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7. Uitgangspunten voor een beleid voor de huisvesting van ouderen.

Ouderen willen zo lang als mogelijk zelfstandig blijven wonen in een aanpasbare woning
dicht bij de voor hen belangrijke voorzieningen.
Ouderen die, eventueel met aanpassingen, en ondersteund door vrijwilligers, burenhulp
en zorgaanbieders in hun eigen woon- en leefwereld kunnen blijven wonen hebben een
gelukkiger en gezondere leven als zij die dit moeten missen.
In den lande is de meest actuele trend voor het huisvesten van senioren het creëren van
z.g. woonservicegebieden. In deze gebieden kan aan ouderen een uitgebreid scala aan
woon- en zorgvoorzieningen worden aangeboden variërend van zelfstandig wonen zonder hulp tot verpleegtehuisbedden in de zwaardere zorgcategorieën.
Talloze onderzoeken geven aan dat het welbevinden van ouderen voor een groot deel
wordt bepaald door hun leefomgeving. Het hebben van een sociaal netwerk, contacten
met de buren en familieleden en de mogelijkheden om zelfstandig te kunnen functioneren bevorderen het welzijn van ouderen en hebben daarbij een positieve invloed op hun
gezondheid en levensgeluk.
Woonservicegebieden zijn bedoeld om voor ouderen een leefomgeving te realiseren
waarin dit mogelijk wordt.
De SEV (Stichting Experimenten Volkshuisvesting) definieert een woonservicegebied als
volgt:
“Een woonservicegebied is een wijk of dorp waar optimale condities zijn geschapen
voor wonen met zorg en welzijn, tot en met niet- planbare 24 uurszorg. In een woonservicegebied kunnen inwoners langer zelfstandig blijven wonen in hun eigen woning.
Ook ervaren inwoners met beperkingen een hogere kwaliteit van dagelijks leven, omdat
zij langer deel kunnen nemen aan de samenleving. Als bewoners toch niet langer in hun
eigen woning kunnen blijven wonen, kunnen zij desgewenst verhuizen naar een zorgwoning binnen het woonservicegebied. Zo kan hun sociale netwerk blijven functioneren.”

-

-

De kenmerken van een woonservicegebied zijn:
Wonen: Een gewoon woongebied waarin de zorg niet domineert, maar waarin wel een
bovengemiddeld aantal levensloop bestendige woningen aanwezig is. De voorzieningen
in dat gebied dienen binnen een loopafstand van ca. 250 m’ tot 400 m te liggen.
Welzijn en diensten: een servicecentrum binnen dit gebied dat het complete pakket
aan haal- en brengdiensten op het gebied van informatie, ontmoeting, dagactiviteiten,
gezondheidsdiensten en praktische huishoudelijke dienstverlening en gezondheidsdiensten herbergt. Dit hoeft niet allemaal onder een dak te zitten.
Zorg: Een zorgketen die aan alle inwoners 24- uurszorg op afspraak en op afroep aanbiedt. Voor bewoners met behoefte aan zorg en toezicht is er een kleinschalige woonvorm aanwezig.
Woonomgeving: In het gebied dienen aanwezig te zijn voorzieningen waar men zelfstandig de dagelijkse boodschappen kan doen en gebruik kan maken van openbaar vervoer.
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8. Ervaringen met woonservicegebieden.

-

-

-

Een groot aantal projecten zijn in het land gerealiseerd en inmiddels geanalyseerd.
Daarbij is duidelijk geworden dat het realiseren van zo’n project maatwerk is.
De gemeente Rotterdam stimuleert vanaf 2008 de ontwikkeling van woonservicegebieden. Een woonservicegebied wordt door hen gedefinieerd als een gebied waarin ouderen en mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk en met behoud van eigen regie kunnen wonen en waarin sprake is van een samenhangend aanbod op het terrein
van wonen, welzijn en zorg. Om de doelmatigheid van de ontwikkeling van woonservicegebieden te meten is met de Veldacademie en TNO de Stedelijke Monitor Woonservicegebieden ontwikkeld.
Met focusgroepen van zelfstandige bewoners van 65 jaar en ouder zijn gesprekken gevoerd.
Dit heeft in 2014 een aantal conclusies opgeleverd die voor de ontwikkeling van nieuwe
woonservicegebieden van belang kunnen zijn. Hierna volgt een resumé van deze conclusies.
Winkelen.
Winkelen wordt door de bewoners gezien als een doel om naar buiten te gaan, te bewegen, anderen te ontmoeten of een praatje te maken.
Dagelijkse boodschappen worden in de supermarkt gedaan, bakker, slager en groenteboer worden mits oploopafstand ook bezocht.
Week- en warenmarkten worden druk bezocht.
Ouderen betalen graag met contant geld, bij pinbetalingen raken zij de controle op wat
wordt uitgegeven kwijt.
Opnemen van geld bij pinautomaten is een terugkerend thema, ouderen zijn bang daarbij afgeleid of bestolen te worden.
Hobby’s en Vrije Tijd.
Thuis zijn handwerken, het lezen van boeken en kranten, TV kijken, puzzelen en luisteren naar muziek veel gebezigde hobby’s.
Buitenshuis wordt deelgenomen aan activiteiten in gemeenschappelijke ruimten van
wooncomplexen en wijkgebouwen.
Het aanbod van activiteiten in wooncomplexen is over het algemeen divers.
Op cultureel gebied zijn dat muziekmiddagen, het optreden van koren en zingen.
Voor vermaak neemt men deel aan bingo, kaarten, sjoelen, koffiedrinken, koersbal,
rummikub, bloemschikken etc.
Ook themamiddagen ( bijvoorbeeld over thema’s die te maken hebben met ouder worden), voorlichtingsbijeenkomsten en maaltijdvoorzieningen worden bezocht.
Beweegactiviteiten zoals gym, (zit)dansen en wandelen behoren tot het activiteitenaanbod.
Een bibliotheek wordt gezien de afstand weinig bezocht; daarnaast zijn er bibliotheken
gesloten. Sommige bewoners hebben met elkaar een boekenkastgevuld en zo een eigen
bibliotheek gecreëerd.
Het ontmoeten van anderen vinden bewoners zeer belangrijk en vindt voornamelijk
plaats in de openbare ruimte zoals winkels, en ruimten in buurthuizen, wijkgebouwen
en wooncomplexen. Ontmoeting gaat vaak samen met koffiedrinken en eten. Opvallend is dat de meeste bewoners elkaar niet thuis opzoeken.
Veel bewoners gaan regelmatig met vakantie of nemen deel aan een eendaagse of
meerdaagse georganiseerde busreis.

13

-

-

-

Vrije tijd wordt door bewoners ook ingevuld met vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld bewonersverenigingen en stichtingen en verenigingen op velerlei gebied.
Hulp en ondersteuning.
Belangrijk voor bewoners van woonservicegebieden zijn gezondheid, bekendheid met
de buren en onderling vertrouwen in elkaar.
Een aangepaste woning zodat men zich ook binnenshuis kan verplaatsen wordt belangrijk gevonden evenals het zelfstandig boodschappen kunnen doen.
De familie neemt een belangrijke plaats in, familie heeft helaas dikwijls geen tijd gezien
hun drukke werk of vanwege het feit dat zij ver weg wonen. Men zal de familie als eerste om advies vragen.
Bewoners vinden het prettig zelf eten te bereiden, als men daartoe niet meer in staat is
maakt men gebruik van een maaltijdvoorziening aan huis of gaat eten in het nabije restaurant in een woonzorgcomplex. De contacten die men daarbij opdoet worden als
waardevol ervaren.
Bewoners hebben behoefte aan hulp bij budgetteren, bij het invullen van hun belastingbiljet, bij het aanvragen van individuele voorzieningen en bij onderhoud en/of reparaties
aan elektronische apparaten zoals computers. Hulp vragen aan anderen vindt men
moeilijk, binnen hun sociaal netwerk vindt men dat gemakkelijker.
Zorgvoorzieningen.
De huisarts, de apotheek en de fysiotherapeut zijn de meest bezochte zorgvoorzieningen. De algemene voorkeur gaat uit naar een gecombineerde voorziening, op loopafstand, waar naast deze diensten ook een diëtiste, pedicure en bloedprikvoorziening
aanwezig zijn. De bereikbaarheid van zorgvoorzieningen en de mogelijkheid voor zorg
aan huis zin belangrijke criteria voor bewoners. Zorg aan huis heeft vooral betrekking op
de huisarts en de bezorgservice van de apotheek.
Thuiszorg.
De thuiszorg is voor bewoners een zeer gewaardeerde ondersteuning. Een vaste “hulp”
vinden bewoners het prettigst vanwege vertrouwdheid en betrouwbaarheid. Onduidelijkheid over de toekomst van de thuiszorg en de uitleg bij vermindering van de uren
zorg worden als grote ergernis aangegeven.
Wonen.
Men blijft het liefst zo lang mogelijk in de huidige (eigen) woning wonen. Zo lang men
nog zelfstandig de eigen woning kan betreden en verlaten en binnen weinig beperkingen ondervindt is dat voor de meesten geen reden om te verhuizen.
Woonomgeving.
De tevredenheid over de toegankelijkheid van de woonomgeving verschilt per wijk en is
afhankelijk van de beperkingen die men daar ondervindt. Bewoners die gebruik maken
van een scootmobiel of rollator ondervinden vaak hinder waarbij een onregelmatig
wegdek of trottoir ( slechte en ongelijke bestrating) , onoverzichtelijke oversteekpunten,
hellingen en geparkeerde auto,s voor op en afritten vaak worden genoemd. Belangrijk
vindt men ook de nabijheid van (goed toegankelijke) brievenbussen en vuilcontainers.
Groenvoorzieningen.
Mooi weer is vaak een aanleiding om buiten een wandeling te maken. De aanwezigheid
van overzichtelijke groenvoorzieningen maken een wandeling aantrekkelijker. Grotere
parken worden vanwege de mindere sociale controle gemeden. De aanwezigheid van
bankjes en toiletvoorzieningen langs deze wandelroutes vindt men belangrijk. Vooral
bankjes met een mooi uitzicht zijn geliefd
Mobiliteit
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Openbaar Vervoer(OV), de wijk- of buurtbus en Vervoer op Maat zijn de meest gebruikte vervoersmiddelen. Deze worden gebruikt voor het doen van boodschappen, winkelen
en bezoek aan familie en/of kennissen. In Rotterdam kunnen 65-plussers uit die gemeente gratis reizen met het openbaar vervoer. Dit stimuleert het gebruik daarvan. In
de avonduren wordt het openbaar vervoer nauwelijks gebruikt door ouderen. De wijkof buurtbus wordt per wijk verschillend gewaardeerd. Dat vrijwilligers dit vervoer regelen maakt het ook tot een sociale activiteit; men kent elkaar en kan even bijkletsen. Een
nadeel van de wijk-buurtbus dat deze niet altijd, zoals bijvoorbeeld in de weekenden,
beschikbaar is. Vervoer op Maat wordt voornamelijk gebruikt in de avonduren.
Het gebruik van auto en fiets is beperkt. De fiets wordt voornamelijk gebruikt door nog
zeer vitale bewoners. Bewoners met een scootmobiel zijn zeer positief over het gebruik
daarvan en leggen er grote afstanden mee af.
Conclusie.
De resultaten van het Rotterdams onderzoek zijn zeer waardevol voor de ontwikkeling
en programmering van woonservicegebieden.
Met name de relatie tussen de woonomgeving en maatschappelijke betrokkenheid van
de oudere en zijn welbevinden worden duidelijk bevestigd.
Hier volgt een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek.
1. Ouderen voelen zich thuis in een woonservice gebied en kunnen daar zelfstandig functioneren.
2. Het ontmoeten van anderen en de mogelijkheden om te bewegen in het openbaar gebied worden als zeer waardevol ervaren.
3. Men neemt veel deel aan activiteiten die in het gebied plaatsvinden.
4. Men bezoekt elkaar niet gemakkelijk thuis op.
5. Ontmoeten vindt vooral plaats in de openbare ruimte, dikwijls gecombineerd
met koffiedrinken of eten.
6. In het vrijwilligerswerk zijn ook ouderen uit het gebied actief.
7. Een aangepaste of aanpasbare woning wordt als zeer belangrijk ervaren. Hierdoor kan men langer blijven wonen in dit huis.
8. Men wil zo lang mogelijk zelf eten bereiden, lukt dat niet meer dan is een restaurant in het nabijgelegen verzorgingstehuis favoriet.
9. De nabijheid van zorgvoorzieningen zoals de huisarts en de wijkverpleegster
vindt men zeer belangrijk.
10. Thuiszorg is een belangrijke ondersteuning; een “vaste hulp” heeft daarbij een
grote voorkeur.
11. Een goede inrichting van het openbaar gebied met name voor ouderen met en
rollator of scootmobiel is van groot belang. Slechte en ongelijke bestrating, hellende trottoirs, te smalle doorgangen en auto’s op het trottoir belemmeren de
mobiliteit van ouderen.
12. Ontmoetingsplekken in het openbaar gebied, zowel binnen als buiten in de
vorm van bankjes, zithoeken etc. zijn belangrijk. Dit geldt ook voor toiletvoorzieningen.
13. De aanwezigheid van openbaar vervoer in het gebied is van groot belang.
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9. Ruimtelijk programma woonservicegebied.

De volgende zaken zijn van belang bij de realisatie van een woonservicegebied.
1. Per plaats en locatie zijn de omstandigheden anders en moet het programma aangepast worden aan deze omstandigheden.
2. De gemeente speelt een belangrijke rol in de realisatie en het beheer van voorzieningen in het gebied.
3. Voor een succesvol project moeten woon- zorg- en welzijnsorganisaties, waaronder
bewonersorganisaties en lokale seniorenraden samenwerken, niet alleen in de realisatie- maar ook in de beheersfase.
4. In stedelijke omgevingen sluiten deze gebieden aan bij wijkcentra en in dorpen op de
dorpskernen. Hierdoor liggen belangrijke voorzieningen op korte afstand van het woonservicegebied.

In een woonservicegebied kunnen velerlei voorzieningen aanwezig zijn. Of de realisatie
daarvan mogelijk is ligt aan lokale omstandigheden. Een nieuwe huisartsenpost verplaatsen naar zo’n gebied is bijvoorbeeld niet haalbaar, wel zou er bijvoorbeeld een dokterskamer kunnen komen waar artsen periodiek spreekuur houden en waar andere medische handelingen, zoals o.a. bloedprikken kan plaats vinden.
Onderstaand overzicht van de mogelijke voorzieningen is niet volledig en sommige
daarvan kunnen worden gecombineerd of zijn door plaatselijke omstandigheden niet
nodig.
Hierdoor ontstaat wel een beeld welke mogelijkheden er in een woonservicegebied zijn.
Voor elke voorziening is voldoende draagvlak nodig, als dit draagvlak niet aanwezig is
wordt realisatie van die voorziening een probleem.
Op te nemen voorzieningen in een woonservicegebied.
Intramurale woonvoorzieningen.
1. Woonzorgvoorziening voor de zorgzwaartepaketten ZZP5 t/m ZZP8.
Extramurale woonvoorzieningen.( Zorgwoningen)
2. Levensloopbestendige beschutte woningen voor geschikt voor ouderen met
zorgzwaartepakket ZZP1 t/m ZZP4.
3. Aanpasbare zelfstandige huur- en koopwoningen in verschillende huurklassen
voor ouderen zonder zorgpakket.
Zorg en gezondheidsvoorzieningen
a. Huisartsenpost
b. Ruimte wijkverpleegkundige, bloedprik ruimte.
c. Apotheek of uitdeelpost medicijnen.
d. Dagopvang, mogelijk te combineren met bezigheidstherapie sub j.
e. Fysiotherapieruimte.
f. Ruimte pedicure, logopediste, kapster.
g. Zorgloket gemeente en zorginstellingen en zorgverzekeraars.
Activiteitenruimten.
h. Ontmoetingsruimte met nevenruimten, bibliotheekvoorziening
i. Restaurant, mogelijk gecombineerd met de ontmoetingsruimte.
j. Ruimte voor bezigheidstherapie, zoals creatieve bezigheden, internetten,knutselen etc.
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k. Biljartkamer, mogelijk hoek in ontmoetingsruimte.
l. Kantoorruimte voor multifunctioneel gebruik door bijvoorbeeld bank, zorgverzekeraars,
m. Thuisbasis vrijwilligersorganisaties,
n. Bezinningsruimte, stilteruimte, kerkruimte.
Wijkvoorzieningen.
18. Supermarkt, slager, groenteboer.
19. Pinautomaat, binnen in beschermde omgeving.
20. Brievenbus, postagentschap.
21 Drogist, kapsalon.
22 Gemeenschapshuis,buurthuis,klussenhulp,ruimte voor vrijwilligersorganisaties.
23 Parkeervoorzieningen.
Bereikbaarheid.
22. Openbaar vervoervoorzieningen aanwezig zij zoals buurtbus,
bus, tram en trein.
Het hierboven vermelde programma is een streefbeeld, vrijwel nooit zal dit volledig realiseerbaar zijn. Het zal bijvoorbeeld niet mogelijk zijn bij elk woonservicegebied voorzieningen voor de zorgzwaartepaketten ZZP5 t/m/ZZP8 te realiseren.
Verder moeten deze gebieden geen getto’s worden waar alleen ouderen samen wonen
en andere leeftijdsgroepen ontbreken.

Bronnen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Senioren op de woningmarkt, uitgave van Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Verkeer d.d. 01-03-2010.
Wonen en woningmarkt voor senioren, Frank Köster ICS-Advies bv d.d. 02-02-2009.
Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Woonwensen 2011 Gemeente Maasdonk O&S ’s-Hertogenbosch.
‘Samen in beweging met gezondheidsbeleid in de gemeenten in het Maasland 2013-2016.’ (concept)
Behoefteonderzoek senioren gemeente Maasdonk d.d. 26 april 2012 Prof. Dr. M.H.J.M. Kardol.
Handboek Blijvend in eigen huis uitgave PON, m.m.v. Provincie Noord-Brabant, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting en Vitaal Grijs d.d. september 2000.
Terminologie Levensloopbestendige woningen Bouw Advies Toegankelijkheid Utrecht d.d. 17-11 2011.
Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt. Balans van de leefomgeving 2014-deel2. Planbureau voor de
Leefomgeving.
Langer Thuis blijven wonen in ’s-Hertogenbosch. Verpleging en verzorging. Afdeling O&S gemeente ’sHertogenbosch oktober 2014.
Wijk- en buurtmonitor 2014. Afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Samen Werken aan wwoonservicegebieden. Mini-toolkit voor gemeenten en zorgkantoren. VNG- Zorgverzekeraars Nederland. 2015.
Monitor Woonservicegebieden. Veldacademie- Gemeente Rotterdam –TNO.
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Pilot project voor de realisatie van een woonservicegebied.
10.Aandachtspunten
Voordat een woonservicegebied kan worden gerealiseerd is een goed onderbouwd behoeftenonderzoek noodzakelijk.
Partijen die in zo’n gebied gaan investeren zullen een beeld willen hebben van de behoefte aan deze voorzieningen.
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft in 2014 een z.g. Wijk- en Buurtmonitor gepubliceerd waarin per stadsdeel , wijk en buurt kenmerken worden verzameld die een beeld
geven van de demografische en sociale opbouw van die buurt of wijk.
Deze monitor, waaraan al een aantal tendensen zijn te zien, is een goede basis voor dit
behoeftenonderzoek.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bij de realisatie van een woonservicegebied zijn vrijwel altijd de volgende organisaties of
overheidsinstellingen betrokken:
De gemeente die de omgevingsvergunning voor de realisatie moet verstrekken. Een bestemmingsplan waarin dit mogelijk is moet aanwezig zijn.
De zorginstelling die in dat gebied een vestiging heeft van waaruit zorg kan worden georganiseerd en geleverd aan het gebied.
Woningbouwcorporatie die de sociale huurwoningen bouwt en exploiteert
Institutionele beleggers of particuliere investeerders die willen investeren in vrije-sector
huurwoningen.
Institutionele beleggers of particuliere investeerders die willen investeren in te verhuren zorgvoorzieningen en activiteitenruimten.
Gebruikers van dit gebied, ouderen, gezondheidsvoorzieningen zoals huisartsenpost, fysiotherapeut, apotheek enz., vrijwilligers en ouderenorganisaties.
Van al deze betrokkenen zal er een het voortouw moeten nemen om de gesprekken
over een mogelijke realisatie van zo’n complex op te starten.
Er zijn enkele varianten waarbij in alle gevallen de gemeente het initiatief neemt, zij is
immers verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorgwet.
De andere partij is de instelling die gaat investeren in het project te weten de woningcorporatie, een zorginstelling, een institutionele belegger of particuliere investeerder.
De ideale combinatie is die van zorginstelling en woningbouwcorporatie als een organisatie.
Als partijen besluiten tot realisatie over te gaan dient de gemeente zich terug te trekken
en geen actieve rol meer te spelen in dit proces.
Op de achtergrond zal zij wel het proces moeten blijven volgen en trachten procedures
zo goed en snel mogelijk te laten verlopen.
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11.Het pilot-project.
Om iets meer concreet te zijn over de realisatie van een woonservicegebied heeft de seniorenraad besloten om een project verder uit te werken.
Daarbij is gekozen voor het realiseren van een woonservicegebied in de kern van het
dorp Nuland sinds 1 januari wijk nummer 13 van ’s-Hertogenbosch.
Volgens de laatste gegevens “’s-Hertogenbosch in cijfers 2015” bedraagt het percentage 65- plussers in Nuland 18 %. Dit behoort tot een van de hogere percentages van de
Bossche wijken; ter vergelijking in Zuidoost bedraagt dit percentage 25%, in Rosmalen
Zuid, 19% en in West 18% .
Alle andere wijken scoren lager.
Nuland is gekozen omdat door de voormalige seniorenraad Maasdonk al veel onderzoek was verricht en gegevens voorhanden waren over ouderenhuisvesting in Nuland.
Ook zijn er in Nuland aan zorg gerelateerde partijen die op zoek zijn naar nieuwe huisvesting en moet het bestemmingsplan voor de kern van hert dorp de komende jaren
worden vernieuwd.
Verder zijn er in Nuland op vele gebieden vrijwilligers die op actieve wijze de uitvoering
van ouderenbeleid willen ondersteunen.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

De huidige situatie m.b.t. ouderenhuisvesting en voorzieningen voor ouderen in Nuland
is als volgt te omschrijven;
Het Martinushuis gelegen in de kern van het dorp is omgebouwd naar een verzorgingshuis voor dementerende ouderen en verzorgingsbehoeftigen, ZZP5 en zwaarder.
Het aantal verzorgingsplaatsen ZZP 4 en lager verminderd hierdoor.
Rond het Martinushuis liggen 39 grondgebonden sociale huurwoningen, daterend uit de
jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw gebouwd door de regionale woningstichting Maasland. Deze woningen worden nu verhuurd door een landelijke wooncorporatie
Mooiland. De woningen voldoen niet meer aan de huidige normen die men stelt aan
ouderenwoningen.
Aan het Martinushuis zijn gekoppeld elf appartementen, z.g. aanleunwoningen, van
wooncorporatie Mooiland.
Aan het Martinushuis is gekoppeld “De Ontmoeting” een recreatieruimte en eetzaal
waarvan druk gebruik wordt gemaakt. De exploitatie van deze ruimte gebeurt door een
ap[arte stichting met vrijwilligers. De eetzaal wordt ’s -middags bezocht door ca. 40 ouderen uit het dorp die daar hun warme maaltijd nuttigen. In de bijlage is het standaard
activiteiten programma te zien.
St.Jozefoord, van oudsher een bejaardenhuis voor religieuzen neemt vanwege de afname van de oorspronkelijke doelcategorie ook niet religieuze ouderen op, met name dementerenden en verzorgingsbehoeftigen. Dit is dezelfde categorie die het Martinushuis
opneemt. Jozefoord ligt, enigszins geïsoleerd, aan de westelijke rand van het dorp in een
prachtig landgoed. Jozefoord verhuurt ook vrije sector- appartementen aan ouderen.
De huisartsenpraktijk Nuland is op zoek naar een nieuwe vestigingsplaats. Tijdelijk zijn
zij neergestreken bij St. Jozefoord en zijn op zoek naar een geschikte locatie.
In Nuland en Vinkel is gevestigd Move 2B Fit, fysiotherapie en training. Zij werken nu
verspreid op een aantal locaties, 2 in Nuland, en in Vinkel en Geffen 1. Een van de locaties is de Kloosterstraat in Nuland waar zij op de begane grond onder de appartementen
enkele ruimten huren. Enige jaren geleden zijn zij samen met de huisartsenpraktijk op
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8.
9.
10.
11.
12.

zoek geweest naar een locatie waar zij gezamenlijk nieuwbouw konden realiseren. Dat
heeft toen niet tot resultaat geleid.
Op de begane grond onder de appartementen zijn verder nog ruimten aanwezig die verhuurd worden aan Bloedprikdienst Bernhoven, Uitdeelpost Apotheek Maasdonk, logopediste, Thuiszorgorganisatie, en het Consultatiebureau Nuland van de GGD.
Op loopafstand van het Martinushuis ligt het Gemeenschapshuis De Meent waar veel
activiteiten voor ouderen plaatsvinden. De K.B.O. Nuland organiseert daar veel van haar
activiteiten.
Eveneens op loopafstand liggen de AH- supermarkt met postkantoor en pinautomaat,
een drogist, de parochiekerk, kappers, fietsenwinkel en bloemist.
In het gebied Kloosterstraat is er een probleem m.b.t. de parkeervoorzieningen. Teveel
drukbezochte voorzieningen, een smal wegprofiel en te weinig parkeerplaatsen leiden
tot overlast.
Aan de Kloosterstraat ligt ten oosten van het Martinushuis een onbebouwd terrein, eigendom van de parochie, dat is vrijgekomen na sloop van het jeugdcentrum “De Hazenkamp”dat verder naar het oosten is herbouwd.
Het gebied waarin een groot aantal van deze voorzieningen zijn gesitueerd ligt in de
dorpskern van Nuland en valt onder het bestemmingsplan Kernen Maasdonk dat op 14
februari 2006 is vastgesteld.
In aanleg zijn al veel voorzieningen die bij een woonservicegebied horen aanwezig in de
kern van Nuland.
Dit bestemmingsplan zal voor de kern Nuland moeten worden aangepast.
Bij deze aanpassing zou de realisatie van een woonservicegebied moeten worden opgenomen in de plannen.
Het is daarbij zaak om aan alle eventuele participanten te vragen of zij geïnteresseerd
zijn in deelname aan dit project; als daarbij blijkt dat er voldoende draagvlak is kan in
het nieuwe bestemmingsplan hiermee rekening worden gehouden.
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In de kern Nuland aanwezige voorzieningen

22

12.Stappenplan voor de realisatie van het woonservicegebied in Nuland.
Fase 1. Verkennend onderzoek.
Het verkennend onderzoek moet door de gemeente worden uitgevoerd.
Zij is immers verantwoordelijk voor zorgvoorzieningen en woningen .
Onderzoek naar woonvoorzieningen
Met woningbouwcorporaties gaan overleggen over hun woningbestand, of zij nog sloop
en/of herbouw overwegen en of zij in het gebied nieuwe woningen voor ouderen willen
bouwen. Voorlopig komen er in Nuland twee corporaties in aanmerking Mooiland, dat
het overgrote deel van de huurwoningen in het gebied bezit en Brabant Wonen dat samen met Brabant Zorg het verzorgingshuis beheert.
a. Bij Mooiland dient nagevraagd te worden wat de levensduur en de verhuurbaarheid
is van de ouderenwoningen in het gebied. Als sloop en herbouw binnen afzienbare
tijd aan de orde is schept dit extra mogelijkheden voor de herstructurering van het
gebied. Mogelijk moet dit in fasegewijs gebeuren.
b. Bij particuliere investeerders en institutionele beleggers informeren naar hun interesse in het bouwen en exploiteren van levensloopbestendige huur- of koopwoningen voor ouderen.
c. Overleg met het parochiebestuur over de beschikbaarheid van gronden aan de
Kloosterstraat.
Onderzoek naar dienstverlenende functies.
Bij mogelijke toekomstige gebruikers nagaan of er interesse bestaat in deelname aan het
project en of zij in deze fase mee willen denken over de opzet, randvoorwaarden en financiering van het project.
Daarbij dienen de voordelen van het participeren in het project voor hen duidelijk te
worden.
Denk daarbij aan de financiële voordelen van gezamenlijke facilitaire functies zoals toiletvoorzieningen, schoonmaakvoorzieningen en diensten, baliefuncties, gezamenlijke
parkeervoorzieningen, keuken, kantine enz.
Nagegaan moet worden of de participant met anderen voorzieningen wil delen.
Deelname kan betekenen co- financiering, huur of het volledig in eigen beheer bouwen
en exploiteren.
Van belang is vanaf het begin rekening te houden met flexibiliteit in de ruimtelijke voorzieningen.
Toekomstige wijzigingen in het systeem van gezondheidszorg kunnen van invloed zijn op
de ruimtelijke indeling van de zorgvoorzieningen.
Verkennend stedenbouwkundig en planologisch onderzoek.
Geïnventariseerd moet worden wat de stedenbouwkundige kenmerken zijn van het bestaande gebied zowel ruimtelijk als functioneel . De eigendomsverhoudingen en wensen
van bestaande in het gebied gevestigde instellingen als winkels op korte en lange termijn moeten zo mogelijk duidelijk worden.
Ook zaken zoals bereikbaarheid per auto, fiets of te voet en parkeervoorzieningen moeten worden geïnventariseerd en de knelpunten gesignaleerd.
Bijzondere aandacht dient te worden geschonken aan de mobiliteit van ouderen in het
gebied. Deze moeten zich per fiets, rolstoel, scootmobiel en rollator veilig en gemakkelijk kunnen bewegen in het gebied.
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Ook zaken uit het onderzoek in Rotterdam m.b.t. voorzieningen in openbaar gebied zoals banken, ontmoetingsplaatsen, bereikbaarheid toiletvoorzieningen en groen zijn belangrijk en moeten bij uitwerking van de inrichting van het gebied aandacht krijgen.
Deze studie kan een onderdeel zijn van de herziening van het stedenbouwkundig plan
van de kom van Nuland.

Resultaat van deze verkenning.
Deze verkennende onderzoeken moeten leiden tot een overzicht waarin duidelijk wordt
welke partijen geïnteresseerd zijn in deelname aan het project .
Ook moet duidelijk worden wat de omvang is van het deel dat ieder van hen wil realiseren.
Hierdoor wordt de omvang van het gebouw(de gebouwen) duidelijk hetgeen nodig is
voor een stedenbouwkundig plan.
Om verder te komen zal er nu een onafhankelijke partij bij het project moeten worden
betrokken die het project verder gaat begeleiden.
Dit zou ook een dienst van de gemeente kunnen zijn.
Er dient daarbij samenwerkingsovereenkomst op worden gested om daar met partijen
over te onderhandelen.
In die overeenkomst dient een financiële paragraaf te worden opgenomen.
Tijdens die onderhandelingen zal duidelijk worden hoe partijen over een samenwerking
denken en welke voorwaarden zij daaraan stellen. Uiteindelijk kan dit resulteren in een
projectgroep die de planvorming gaat begeleiden.

24

De problemen in het gebied betreffen de volgende zaken:

25

In het plangebied zijn de volgende problemen., zie ook plattegrond op vorige pagina.
1. Er is gebrek aan parkeervoorzieningen. Het Martinushuis trekt veel bezoekers die in de
Kloosterstraat parkeren. Ook bezoek aan de bejaardenwoningen in de Burg. Teunissenstraat vindt daar plaats. Het wegprofiel van deze straat is te smal om aan weerszijde te
parkeren hetgeen toch gebeurd.
De doorgang van de straat wordt daarbij beperkt tot de breedte van een voertuig.
2. De bevoorrading van de supermarkt moet gebeuren via het parkeerterrein voor bezoekers. Daarbij moet de vrachtauto achteruit insteken. Om dit te kunnen doen moetop de
Dorpstraat worden gemanoeuvreerd met de vrachtauto waardoor deze doorgaande
weg wordt geblokkeerd.
3. De stedenbouwkundige kwaliteit en uitstraling van de wanden van het Pr. Bernhardplein
is onder de maat, zeker die van de noordoostelijke wand.
4. De looproute van de woningen voor ouderen aan de Kloosterstraat en Burg. Teunissenstraat naar de in de Dorpstraat en Pr. Bernhardplein aanwezige voorzieningen loopt
over het parkeerterrein van de supermarkt of door de Kloosterstraat waar geparkeerde
auto’s de doorgang beperken. Daarnaast zijn de trottoirs te smal.
5. De trottoirs tussen het Pr. Bernardplein tot voorbij de kerk zijn slecht begaanbaar voor
ouderen met hulpmiddelen. Te weinig breedte , hellende delen i.v.m. inritten, lantaarnpalen op de trottoirs en ongelijkheden in de bestrating beperken het gebruik.
6. Langs de routes die veel door ouderen worden gebruikt zijn nauwelijks bankjes
aanwezig.

26

Globale begrenzing van het woonservicegebied.
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M. Financiering.

Bij de financiering van de realisatie van een woonservicegebied zijn veel partijen betrokken.
1. De gemeente in het kader van de bestemmingsplanaanpassing en mogelijke
herstructurering van het gebied.
2. De woningbouwcorporaties die sociale huurwoningen bouwen en/of exploiteren.
3. Het in het gebied gevestigde woonzorgcomplex of verpleegtehuis.
4. Instutionele beleggers die vrije sector- huurwoningen willen bouwen en verhuren.
5. Alle particuliere ondernemingen zoals huisartsen., fysiotherapeuten en andere ondernemingen die zorg in het gebied willen aanbieden.
6. Het zorgkantoor en de zorgverzekeraars die voor de financiering van de zorg
verantwoordelijk zijn.
Het zal niet gemakkelijk zijn deze partijen op een lijn te krijgen, maar hen moet duidelijk
worden gemaakt dat er op korte en langere termijn grote voordelen voor hen aanwezig
zijn in de deelname aan dit project.
Duidelijk is ook dat de gemeente als initiatiefnemer zal moeten investeren in de voorbereidingsfase. Voor een deel zijn dat kosten die een gevolg zijn van de herziening van
het bestemmingsplan.
Op langere termijn zal de gemeente voordelen hebben bij een goed functionerend
woonservicegebied.

N. Nawoord.

De seniorenraad ’s-Hertogenbosch hoopt met dit rapport een bijdrage te leveren aan de
discussie over ouderenhuisvesting in de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Zij is er van overtuigd dat het wonen in woonservicegebieden voor veel ouderen tot een
zinvol en gezond leven kan leiden, kortom meer levensgeluk.
Met het pilot- project in Nuland zou men ervaring kunnen opdoen in de realisatie en beheer van een dergelijk gebied.

Seniorenraad ’s-Hertogenbosch
Werkgroep wonen.
September 2015.

