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Geachte leden van de Welzijnsraad,
Op 17 december stuurde u ons een brief. U wilt ons de signalen onder de aandacht brengen met
betrekking tot de vraag naar wonen met zorg. Wat goed dat u dit signaal afgeeft! In deze brief
reageer ik erop.
Berkelland vergrijst
U geeft aan dat Berkelland vergrijst. Mensen worden steeds ouder en het aandeel ouderen in
Berkelland neemt inderdaad toe. De meeste senioren zijn vitaal, maar naar de toekomst toe zijn er
steeds meer ouderen met een of meerdere chronische aandoeningen. Die ontwikkeling herkennen
we als gemeente. We zien dat de zorgvraag toeneemt. Dat zien we bijvoorbeeld aan het aantal
mensen dat een indicatie voor verpleeghuiszorg krijgt. Dat neemt de afgelopen jaren flink toe.
Samenwerking tussen zorgorganisaties, de woningcorporaties, huisarts, thuiszorg, gemeente,
welzijn, mantelzorgers en de doelgroepen vinden wij heel belangrijk. VVij zien het als onze rol om
daarbinnen de juiste verbindingen te leggen om te komen tot goede oplossingen. Hierover voeren
we regelmatig gesprekken met de verschillende partijen.
Als ambassadeur van de landelijke Taskforce Wonen en Zorg kan ik daarbij ook landelijk aandacht
vragen voor eventuele knelpunten die hierbij naar voren komen.
Langer thuis
Veel inwoners blijven zoals u zegt inderdaad het liefst zo lang mogelijk thuis wonen. Dan is het
belangrijk dat hun woning geschikt is. Daar besteden zowel de gemeente als ProWonen veel
aandacht aan. Maar thuis kan ook een ander huis zijn. U geeft aan dat er woonlocaties nodig zijn
waar zorg en zelfstandig wonen gecombineerd worden.
Als gemeente zien we inderdaad dat er in Berkelland meer aanbod moet komen tussen thuis en het
verpleeghuis in diverse woonvormen, passend bij de behoefte van inwoners van Berkelland.
Plekken waar je goed oud kan warden. Plekken waar je graag naartoe verhuist. In onze
nieuwbouwopgave maken we daarom nadrukkelijk ruimte voor levensloopgeschikte woningen in al
onze kernen. We zien dat daar behoefte aan is. Er is een divers aanbod nodig. Zowel in
grondgebonden woningen als in appartementen waar zorg nabij is. Hierover maken we afspraken
met ProWonen, zorgaanbieders en ontwikkelaars.
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Toekomstbesten dig
Daarbij letten we op de behoefte van nu, maar ook op die van de toekomst. Veel woningtypen zijn
geschikt voor meerdere doelgroepen. Zowel zorgorganisaties als woningcorporaties kijken ook
steeds meer naar mogelijkheden om woonlocaties in de toekomst te kunnen omvormen tot
woningen voor andere doelgroepen.
Tot slot
lk ben blij dat zowel de Welzijnsraad als de Seniorenraad aandacht vragen voor dit vraagstuk. Als
gemeente blijven we hier een actieve rol in vervullen. Uw visie is daarbij onmisbaar. Het lijkt me
prettig om binnenkort eens samen te bespreken wat u zoal ziet gebeuren en waar we staan met
betrekking tot de ontwikkeling van een diversiteit woonvormen.
Heeft u nog vragen?
U kunt bellen of e-mailen met Kim Oude Luttikhuis, strategisch adviseur wonen en zorg. U kunt haar
bereiken via telefoonnummer 0545-250 250 of via k.oudeluttikhuisgemeenteberkelland.nl.
Met vriendelijke groet,

Maikel van der N
Wethouder
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