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Beste fractie(voorzitters) en fracties

Hedenmiddag donderdag 29 april 2021 hebben wij het college van B&W het 'Manifest 

Seniorenwoningen' overhandigd.

Het is door de voorzitter van de Seniorenraad Ton van Overbeek aan het college in de persoon 

van Hans van der Looij uitgereikt.

Het Manifest pleit er voor dat de gemeente de regie neemt bij het woonbeleid en de te bouwen 

woningen koppelt aan onderzochte behoefte en wensen. Dit om de juiste woningen te bouwen; 

De seniorenraad wil betaalbare seniorenwoningen in de woonkernen.

De grond is schaars en de vraag naar woningen is hoog. De beschikbare stukken grond worden 

ingevuld door projectontwikkelaars die niet per definitie oog hebben voor wat er voor Veldhoven 

nodig is. Er is geen sturend beleid vanuit de gemeentelijke overheid met als basis de behoeften 

en wensen die er zijn. Met name in de nog resterende inbreidingslocaties moeten er 

seniorenwoningen gerealiseerd worden. Dit kan ook doorstroom vergroten en zo kansen voor 

starters en gezinnen bieden.

De Seniorenraad wil meer betrokken worden bij te ontwikkelen beleid rondom senioren.



Fracties:

We overhandigen hierbij het manifest en een verkorte versie hiervan.

Er komen weer gemeenteraadsverkiezingen aan. We gaan er vanuit dat politieke partijen gewenst 

beleid hierover in hun programma's opnemen.

We hopen ook op reactie vanuit de verschillende fracties.

De kans dat we met de fracties in gesprek gaan is er natuurlijk ook.

We gaan dit met de Seniorenraad binnenkort bespreken en plannen.

De documenten zullen tevens aan de media overhandigd worden

Het complete Beleidsmanifest Seniorenwoningen -evenals een verkorte versie- vind u als bijlage 

en is te lezen op:

www.seniorenraadveldhoven/wonen

Namens de Seniorenraad Veldhoven 

Ton Van Overbeek, voorzitter

Voor meer informatie en een afspraak kunt u terecht bij:

De voorzitter Ton van Overbeek E-mailadres: tvanoverbeek007@amail.com tel.
0617379290
en
Ruud Cramer, werkgroep wonen van de Seniorenraad Veldhoven.

E-mailadres: werkgroepwonen@seniorenraadveldhoven.nl

Met vriendelijke groeten

Ab Hofman, secretaris Seniorenraad Veldhoven 
0629072055



Seniorenraad brengt het Manifest Seniorenwoningen uit.

In het Manifest Seniorenwoningen vraagt de Seniorenraad aandacht voor seniorenhuis
vesting.

We presenteren het gemeentebestuur onze visie op de problematiek. Op het tekort aan 
woningen en het oplossen daarvan. Ook richten we ons tot wooncorporaties en andere 
organisaties die bij de woningbouw betrokken zijn.
Wij informeren u hierover via publicaties in de lokale nieuwsbladen door publicatie van het 
Manifest zelf, een redactioneel stuk daarover, of een samenvatting daarvan.

Hieronder kunt u de samenvatting van Manifest lezen.

MANIFEST
SENIORENRAAD

Het Manifest stelt het volgende:

^ De gemeente heeft geen geactualiseerd beleidbepalend document over woning
bouw. Er is geen planning voor seniorenwoningen vastgelegd.

^ Ouderen worden steeds ouder en de babyboomers hebben de hogere leeftijd be
reikt. Gevolg: toename van het aantal gewenste seniorenwoningen.

^ Hoeveel senioren dat naar een levensloopbestendige seniorenwoning willen ver
huizen -en dat financiëel ook kan doen- is niet bekend. De Seniorenraad Veldho
ven heeft bepleit dat dit onderzocht moet worden.

^ Seniorenwoningen moeten levensloop bestendig zijn. Dat wil zeggen dat de wo
ning ook geschikt moet zijn als men zorg, een rolstoel en/of scootmobiel nodig 
heeft.

^ Er is een tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen voor senioren

^ Als er geschikte en betaalbare seniorenwoningen beschikbaar komen, komen er 
weer gezinswoningen vrij voor gezinnen.

^ Senioren verhuizen niet graag naar een andere plaats of ander deel van de huidige 
woonplaats. Ze willen hun sociale omgeving niet kwijt raken.

^ Veel senioren zijn weinig mobiel en willen daarom bij voorkeur in de buurt van 
voorzieningen -zoals winkels- wonen.
Vanwege deze twee aspecten moet woningbouw voor senioren zoveel mogelijk 
binnen de bestaande kernen plaats vinden. Inventarisatie van potentiële inbrei- 
dingslocaties is nodig.

^ Onderzocht moet worden welke nieuwe woonvormen voor senioren geschikt zijn. 
Nieuwe bouwvormen en materialen kunnen de bouwkosten van seniorenwoningen 
wellicht verlagen.

^ Bij seniorencomplexen moet een vorm van zorg geregeld worden en moet een 
plaats om elkaar te ontmoeten beschikbaar zijn.



De Seniorenraad wil dat de gemeente hierover met ons in overleg gaat en het probleem 
van de seniorenhuisvesting voortvarender aanpakt.
Het volledige Manifest is te vinden op www.seniorenraadveldhoven.nl/wonen 
Reacties kunt u richten aan: pr@seniorenraadveldhoven.nl

De Seniorenraad Veldhoven
Seniorenraad Veldhoven is in het leven geroepen om belangen van Veldhovense senioren 
te behartigen. Ze richt zich met name op de onderwerpen wonen, welzijn en zorg.
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De Seniorenraad draagt op het gebied van wonen, welzijn en zorg de 
belangen van senioren krachtig uit.

SENIORENRAAD

Het bestuur van de Seniorenraad bestaat uit vertegenwoordigers van ouderen
verenigingen KBO Kring Veldhoven, de PVGE (afdeling Veldhoven) en een aantal 
niet aan een organisatie gebonden senioren.
Op de website van de Seniorenraad www.seniorenraadveldhoven.nl kunt u te 
weten komen waar de seniorenraad voor staat en wat de seniorenraad doet.

MANIFEST SENIORENRAAD OVER SENIORENWONINGEN 

WONINGBELEID SENIOREN
Wonen richt zich op een groot aantal aspecten. In dit document willen we vooral 
stilstaan bij de beschikbaarheid, locatie en aard van seniorenwoningen.

Nieuw beleid is noodzakelijk
In Veldhoven is geen actueel vastgesteld woningbeleid dat is gebaseerd op huidige en 
toekomstige behoeften en dus ook niet op die van Senioren. Wij vinden dat een 
dergelijk beleid er moet komen. De gemeente dient daarbij regie te nemen en zich 
niet afhankelijk opstellen van projectontwikkelaars. Wij denken dat een onderzoek 
naar woningbehoefte in Veldhoven hierbij helpt. Meten is weten.

De Seniorenraad wil dat de gemeente regie neemt om in te spelen op 
aantoonbare behoeften en wensen.
De Seniorenraad wil hierbij een actieve samenspraak rol vervullen.

Waarom?
Het aantal senioren in Veldhoven groeit. Zo lang mogelijk zelfstandig thuis leven is het 
huidige beleid en een wens van de meeste ouderen. Maar met het ouder worden 
komen ook andere woonwensen.
Er moeten in Veldhoven voldoende levensloopbestendige woningen* gerealiseerd 
worden. Nieuw te bouwen of via herontwikkeling.
En kwalitatief en kwantitatief voldoende mogelijkheden om woningen geschikt aan te 
passen. Er moeten interessante en betaalbare woonalternatieven beschikbaar zijn.
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Juiste keuzes
In de huidige woningmarkt stagneert de doorstroom waardoor het ook voor starters 
en gezinnen steeds lastiger wordt om aan een passende woning te komen. De vraag 
vanuit senioren naar genoemde andere vormen van huisvesting neemt toe. Zij willen 
wel doorstromen, maar dat moet mogelijk zijn. Voldoende en betaalbare geschikte 
woningen.
We weten, dat de meeste senioren in Veldhoven willen blijven wonen en bij voorkeur 
zelfs in het zelfde kerkdorp/wijk als waar ze nu wonen, omdat ze daar sociaal 
geworteld zijn.
Daarom moeten potentiële inbreidings-mogelijkheden in bestaande woonkernen 
geïnventariseerd worden en moet onderzocht worden welke vormen van 
seniorenwoningen daar gerealiseerd kunnen worden.

Passende woonomgeving
Om zelfstandig blijven wonen mogelijk te maken is een goede woonomgeving ook van 
cruciaal belang. Dat houdt in: bereikbare voorzieningen voor de dagelijkse 
levensbehoeften en inrichting van de openbare ruimte die toegankelijk en veilig is met 
goed onderhouden infrastructuur, zodat ook senioren hun gezondheid, zelfstandigheid 
en sociale netwerk op peil kunnen houden. De woonomgeving moet ook levensloop- 
bestendig zijn, want mobiliteit betekent onafhankelijkheid en zelfredzaamheid.

Maatschappelijke en demografische veranderingen
Er wordt weinig geïnvesteerd in nieuwe en aanpassing van bestaande woningen 
(zowel huur als koop) gericht op de seniorenmarkt (en starters); Er wordt amper 
rekening gehouden met de toename van senioren en eenpersoonshuishoudens. 
Woningbeleid is in het algemeen niet toegesneden op veranderende wensen en 
behoeftes van mensen;

Schaarste
In Veldhoven zijn en komen diverse woningbouwplannen in de vorm van inbreiding. 
Juist dus voor seniorenwoningen geschikte locaties. Het is nodig dat de kansen 
volledig worden benut. Het is van groot belang dat binnen beleid en uitvoering er 
aandacht is voor het realiseren van geschikte seniorenwoningen op die locaties.
De seniorenraad wil op de hoogte zijn van huidige en toekomstige inbreidingslocaties 
voor woningbouw.
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Zoeken naar alternatieven
Er zijn te weinig sociale huurwoningen met mogelijkheden voor het gezamenlijk 
regelen van zorg;
Er is grote krapte in de markt voor betaalbare alternatieven zowel in de koop- als 
huursector.
De gemeente moet duidelijk zijn in hun beleid voor het verstrekken van 
woningaanpassingen.
Senioren die te maken krijgen met beperkingen, kunnen tussen wal en schip raken. 
Soms zijn woningaanpassingen niet mogelijk en zijn goede alternatieven ook niet 
aanwezig.
Verzorgingshuizen waar mensen nog eigen appartementen bewoonden of waar 
aanleunwoningen aan verbonden waren, verdwenen. Er komen weinig alternatieven 
voor in de plaats.
Er is dus een groeiende behoefte aan nieuwe woonvormen. Woningen, die een 
combinatie bieden van beschut wonen met behoud van de eigen zelfstandigheid. Denk 
aan bijvoorbeeld aan hofjes, of appartementengebouwen met gemeenschappelijke 
ruimtes en voorzieningen.

Het is de hoogste tijd voor echte samenspraak

Hieronder verstaan we een open en transparante overlegstructuur. 
Een structuur waarin zowel beleid als uitvoering onderwerpen voor 
overleg zijn. Een structuur waarin vroegtijdig -al in de planfase- 
overlegd wordt. Een structuur waarin ruimte is voor nieuwe ideeën en 
alternatieven..
Dat is wat we vragen van onze gesprekspartners en zeker van de 
gemeente.

De Seniorenraad wil dat de gemeente regie neemt om in te spelen op 
aantoonbare behoeften en wensen.
De Seniorenraad wil hierbij een actieve samenspraak rol vervullen.

* Echt levensloopbestendig houdt in, dat ook al heeft men nu nog geen zorg nodig, de 
ruimte daarvoor wel al moet worden gerealiseerd. We willen namelijk niet dat men op 
latere leeftijd alsnog moet verhuizen. Daarom het belang van echte levensduur 
bestendigheid van de te bouwen seniorenwoningen (bijvoorbeeld volgens Woonkeur- 
module 4)
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