GEMEENTE AAN ZET VOOR MEER EN BETERE WONINGEN VOOR OUDEREN
“Zet actief in op meer geschikte en betaalbare woningen voor ouderen en op doorstroming
van ouderen uit hun eengezinswoningen. Door voor ouderen te (ver)bouwen maken
ouderen plaats voor starters en andere woningzoekenden. Ontwikkel woonvormen die het
gapende gat tussen wonen thuis en verblijf in een verpleeghuis kunnen dichten. Zet in op
het verkleinen van het tekort aan woningen voor ouderen in elke wijk, met voorzieningen
voor welzijn en zorg in de buurt. Dit tekort neemt de komende jaren sterk toe door de forse
groei van het aantal ouderen”.
Dit zijn enkele hartenkreten uit het zogeheten ‘Toetsingskader’ Woonbeleid vanuit het
perspectief van ouderen’. Dit Kader heeft de Seniorenburgemeester van Utrecht, Corrie
Huiding, op 22 januari aangeboden aan de wethouders Maarten van Ooijen (Ouderenbeleid)
en Kees Diepeveen (Wonen). De Seniorenburgemeester deed dit namens de Werkgroep
Wonen van het MNU, een samenwerkingsverband van onder andere SOLGU, COSBO, Saluti
en ACO. Deze organisaties op het gebied van ouderen, migranten en mensen met een
functiebeperking, vragen hiermee expliciet aandacht voor de dringende wensen van
ouderen. Begin december heeft een grote meerderheid van de politieke fracties in de
gemeenteraad het Toetsingskader onderschreven in een motie tijdens de
begrotingsbehandeling. Het College nam de motie over. Vandaag reageerden de
verantwoordelijke wethouders als volgt:
Kees Diepeveen: “Ook wij werken aan meer goede en betaalbare woningen voor ouderen.
Samenwerken met onze partners in de stad is hierbij essentieel en krijgt gestalte via het
Stadsakkoord Wonen. Dit toetsingskader kan hierbij helpen en nemen we mee in de verdere
ontwikkeling van het woonbeleid voor deze groep.”
Maarten van Ooijen: “Goed dat dit toetsingskader er nu is. Verdere ontwikkeling van het
beleid waarmee wij zorgen voor goede en aantrekkelijke woningen voor senioren lukt alleen
door samenwerking met onze partners – en daar horen uiteraard ook de ouderen zelf en hun
organisaties bij. Elke bijdrage om tot resultaten te komen is welkom.”
Voor de Werkgroep Wonen klinkt dit veelbelovend. De Werkgroep Wonen is trots op het
bereikte resultaat, maar zal de uitvoering van de plannen kritisch blijven volgen en waar
mogelijk en nodig meedenken met de gemeente.
___________________________________________________________________________
Meer informatie: mw. L. Marinussen van de Werkgroep Wonen via 06-12302851
Voor de integrale tekst van het ‘Toetsingskader’: zie Toetsingskaderjanuari2021.pdf (acoutrecht.nl)

