
Aan alle raadsfracties en raadsleden van de gemeente Veldhoven

Beste fracties/raadsleden,

Jullie gaan een viertal jaar aan de slag voor Veldhoven. Dus zet 'm op !

De verkiezingen hebben plaatsgevonden. De raadszetels zijn verdeeld. Er gaat een coalitie 
gevormd worden.
Dat betekent nu het tijdstip voor de raad en coalitie om inhoudelijk doelen te stellen.
De seniorenraad wil daarom een aantal punten onder de aandacht brengen.

a. SPEERPUNTEN
In aanloop naar de verkiezingen leverde de Seniorenraad in gesprekken met politieke fracties 
speerpunten gericht op seniorenbeleid aan. Deze blijven actueel.(zie bijlage)

b. POSITIE
De Seniorenraad wil een spreekbuis zijn voor senioren in Veldhoven. Met gevraagd en ongevraagd 
advies wil de Seniorenraad de gemeente en instellingen ondersteunen bij het maken van beleid- 
en uitvoeringskeuzes. Ook willen wij proberen een positieve brugfunctie te vervullen tussen 
senioren en gemeente & organisaties. De positie van de Seniorenraad kan worden versterkt door 
erkenning met een heldere positie, goede samenspraakprocessen en gereguleerd overleg.

c. SENIORENWONINGEN
Wonen en bouwen van woningen is een zeer belangrijk, maar geen eenvoudig thema. De 
Seniorenraad stelde in een woonmanifest de gedachten hierover op rijtje. Een goede analyse en 
daarop gebouwd een houdbare woonvisie zijn een belangrijke basis. Vanuit die basis is het 
wenselijk dat de gemeente de regie neemt ook in richtinggevend bij het overleg met 
projectontwikkelaars. Een groot aantal betaalbare seniorenwoningen (levensloopbestendig)zijn 
een erg goed uitgangspunt. (zie bijlage)

d. WOONZORGVISIE
De Seniorenraad gaf in een brief haar mening over het proces rond de ontwikkeling van een 
woon-zorgvisie. Het realiseren van een Veldhovense woonvisie krijgt binnenkort een start. 
Hierbinnen wordt ook de woonzorgvisie ondergebracht. In de brief aan het college gaven wij onze 
mening en advies ( zie bijlage)

e. PAPIEREN SENIORENWIJZER
Elke twee jaar brengt de Seniorenraad een Seniorenwijzer uit. Een sociale wegwijzer op papier 
voor mensen die digitaal wat meer moeite hebben.
Onze subsidie vanuit de gemeente is voor de organisatie van de Seniorenraad en voor dergelijke 
uitgave is geen financiele ruimte.
We zien het uitbrengen van deze seniorenwijzer als een gemeentelijk taak. Een gezamenlijke 
productie van Seniorenraad en gemeente lijkt ons een logische stap. De gemeente kan de 
drukkosten voor haar rekening nemen. Dan is een uitgave van dit boekje echt een haalbare kaart.
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Betreft: Advies proces Woonzorgvisie 

Geacht colleges en raad,

De Seniorenraad Veldhoven maakt zich zorgen over het tot stand komen van een Veldhovense 
Woonzorgvisie en het trage proces. Een grotere urgentie voor dit indringende maatschappelijke 
onderwerp is nodig. Via de ons bekende informatiekanalen krijgen wij de indruk dat gekozen is voor het 
opstellen van een ambtelijk document en deze voor te leggen aan instellingen met beroepskrachten en 
vervolgens vrijwilligersorganisaties die zich richten op senioren. Wij vragen om een woonzorgvisie die 
meerjarig als fundament dient gesteund op groot draagvlak.

Inleidend:
Het aantal oudere ouderen groeit gestaag.
Het aantal oudere oudere neemt de komende decennia fors toe.
Het aantal mensen met meerdere aandoeningen neemt toe.
Het aantal mensen met dementie zal komende jaren verdubbelen.
Veruit de meeste mensen zullen in de eigen woonomgeving blijven.

Probleemschets:
Kloof tussen thuis verblijven en verpleeghuiszorg groeit. Strengere indicaties en minder plaatsen 
beschikbaar.
Langer zelfstandig thuis > meer behoefte aan zorg en ondersteuning.
Mantelzorgers steeds zwaarder belast
Druk op zorgpersoneel forser en minder professionele hulpverleners 
Professionele en vrijwillige ondersteuning schaarser.

De Seniorenraad Veldhoven adviseert college en gemeenteraad een Woonzorgvisie te realiseren waarbij 
het proces is gebaseerd op de handreiking die de landelijk ingestelde Taskforce Wonen & Zorg doet. Dit 
om te komen tot een beleid dat steunt op een degelijke analyse en een stevig draagvlak onder senioren. 
In het kort geven wij dit proces aan in de bijlage.

De Seniorenraad Veldhoven adviseert om na de verkiezingen van 16 maart 2022 de opgave om komen 
tot een woonzorgvisie gebaseerd op genoemde handreiking en via een degelijk proces van samenspraak 
op te nemen in het raads- en/of coalitieakkoord en dit thema nadrukkelijk in de onderhandelingen te 
betrekken.

Met vriendelijke groet en in afwachting van uw antwoord

Ab Hofman, secretaris Seniorenraad Veldhoven



BIJLAGE: hand reiking Taskforce Wonen ^ Zorg in het kort

Het proces doorloopt een vijftal fases waarbij we adviseren om in elke fase te borgen dat senioren ( en 
andere zorgvragers) zelf een nadrukkelijke stem hebben.

Fase 1: De analyse
De woonzorganalyse legt de basis voor het formuleren van ambities en het maken van keuzes die 
vertaald worden naar een woonzorgvisie. De analyse maakt helder wat - op korte en lange termijn - de 
knelpunten in het aanbod van wonen, zorg en welzijn zijn. En maakt duidelijk welke knelpunten urgent 
zijn en welke later kunnen worden opgepakt.

Fase 2: Visie
Het ontwikkelen en opstellen van een woonzorgvisie gekoppeld aan een woonvisie die ook gebaseerd is 
op een degelijke Veldhovense analyse, aan visie op het sociaal domein en de omgevingsvisie. De 
gemeente geeft - in afstemming met senioren, andere zorgvragers en ketenpartners - aan wat het 
gedeelde beeld van de toekomst is: hoe moet wonen, zorg en welzijn er op de lange termijn uitzien? En 
welke uitgangspunten liggen daaraan ten grondslag?

Fase 3: Prestatieafspraken
De gemeente vertaalt - in samenspraak - de visie naar ambities, zoals 'Binnen tien jaar hebben we x 
levensloopbestendige wijken ontwikkeld' of 'Binnen vijf jaar heeft elke wijk een fysieke plek voor 
ontmoeting en een zinvolle daginvulling." Deze ambities worden op hun beurt weer vertaald in concrete 
doelen. Daaruit blijkt wie welke stappen moet ondernemen om de gestelde ambitie te bereiken.

Fase 4: Uitvoering
De gemeente kan de woonzorgopgave niet alleen oplossen. Samenwerking is nodig met onder meer de 
inwoners zelf (ouderen, mensen met een beperking, etc.), particuliere initiatiefnemers, zorgaanbieders, 
welzijnsorganisaties, woningcorporaties, marktpartijen en zorgkantoren. In de woonzorgvisie staat 
beschreven hoe deze samenwerking (ook in de uitvoering) vormt dient te krijgen.

Fase 5: Borging
Vastellen beleid inclusief vertaling naar middelen.
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VOOR SENIOREN 
CONCEPT

Veldhoven

Wat moet de politiek in Veldhoven in beleid opnemen als aandachtspunten, mede ge
richt op Senioren ?

Vaststelling: Het aantal ouderen en oude ouderen in Veldhoven groeit

1. De kracht van ouderen erkennen en benutten
Ouder worden moet niet op de eerste plaats als een probleem worden gezien, maar 
als een waardevolle levensfase. Veel van de talenten blijven onbenut. Vaak wordt dit 
veroorzaakt door de aanwezige beeldvorming bij zowel de ouderen zelf alsook in de 
samenleving. Het is de kunst om de talenten van alle inwoners zo goed mogelijk in 
te zetten.
Ouderen zijn niet per definitie arm of krachteloos. Ouderen kunnen veel zelf en leve
ren belangrijke maatschappelijke bijdragen.
Niet betuttelen maar via een respectvolle samenwerking beleid vorm geven en uit
voeren.
De aandacht voor ouderen moet op diverse terreinen worden versterkt. Het aantal 
ouderen groeit, ouderen die langer thuis wonen groeit, mensen met dementie vra
gen om aandacht, eenzaamheid, ontmoeting, contacten en activiteiten en de oude
re als vrijwilliger enz.
Een woon-zorgvisie die vanuit het Rijk wordt gepropagandeerd, wordt node gemist 
in Veldhoven.
Zie ook het OIKOS rapport (2012) dat in de gemeentelijke organisatie bekend zou 
moeten zijn.
Het ouderenbeleid van de gemeente Veldhoven moet via een ‘flexibel document’ 
worden geformuleerd en ontwikkeld in samenspraak met ouderenorganisaties, ou
deren en ondersteunende organisaties. Dit gebundeld ouderenbeleid dient op elk 
beleidsterrein haar beslag te krijgen 
De Seniorenraad Veldhoven krijgt hierin een regiepositie.

2. Groei van het aantal ouderen en de veranderende samenleving.
Hoewel we uitgaan van een inclusieve samenleving is door de specifieke aandacht 
en maatregelen die nodig zijn een door de gemeenteraad vastgesteld ouderenbe
leid een belangrijk beleidsinstrument.

3. Waarom een flexibel beleidsdocument?
Met de groei van het aantal oudere ouderen, neemt naast de vitale oudere ook het 
aantal kwetsbare mensen toe. Mensen die zorg, aangepaste voorzieningen en 
woonruimte nodig hebben. Het vraagt ook om ondersteuning en zorg die daarop 
aansluit. Daarbij moet in het oog worden gehouden dat er uiteindelijk andere gene
raties van ouderen zullen zijn en dat er dus meegroeiend beleid dient te zijn.
Ook moet in het algemene beleid (inclusie) voortdurend bekeken worden: kunnen 
ouderen hierin voldoende participeren.



4. Wonen dient een aandachtspunt te zijn
In april 2021 bracht de Seniorenraad een Manifest Seniorenwoningen uit.
De opvattingen hierin blijven onverkort van kracht.
Maar wonen vraagt meer aandacht.
Veldhoven bevordert dat nieuwe woningen geschikt zijn voor verschillende levens
fasen en makkelijk aanpasbaar zijn voor mensen met een handicap. !
Ook bestaande woningen moeten geschikt worden gemaakt voor ouderen.
Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen moet het aantal (sociale) huur
woningen worden uitgebreid. Er moeten meer kansen komen voor innovatieve en 
alternatieve vormen van wonen. We borgen dat het voor iedereen in Veldhoven 
goed en prettig wonen is. Ook voor de ouderen,!
Wonen: ook senioren willen hun woningen graag verduurzamen. Dit blijkt financieel 
moeilijk haalbaar. Misschien is er al een regeling zoals een mogelijkheid om extra te 
lenen en anders zou er een gemeentelijke regeling kunnen komen.!
Wonen dient in het algemeen betaalbaar te zijn.!

De gemeente zou meer invloed uit mogen oefenen op de aanwezigheid van facili
teiten in de dorpen en wijken. We denken daarbij aan de aanwezigheid van banken, 
pinautomaten, brievenbussen etc..

Sociale netwerken, sociale cohesie en een veilige buurt en omgeving zijn belangrij
ke aandachtspunten.

5. We blijven zorgen voor elkaar: wijkzorg en clientondersteuning (OIKOS-rapport)
Ouderen moeten zelf kunnen kiezen of zij thuis blijven wonen met professionele 
hulp of bijvoorbeeld in kleinschalige woonvormen waar zorg aanwezig is.

Ondersteuning door mantelzorgers dient een onderdeel te zijn van de beleidsuit
voering. Er zijn echter wel grenzen aan de hulp aan elkaar. Deze grenzen dienen 
helder in beeld te zijn om het ondersteuningswerk door beroepskrachten van ge
meente en instellingen het juiste volume en kwaliteit te geven. Goede samenwer
king kan de zorg beter op de vraag laten aansluiten.
Niet het eigen belang van de instellingen en de professionals moeten voorrang 
hebben, maar de vraag van mensen dient richting te geven aan de uitvoering van 
de zorg en hulp. Goed luisteren daarnaar is essentieel.
Zorgvoorzieningen moeten bereikbaar te zijn en bij voorbaat in de wijk, dichtbij de 
mensen zelf.
Mensen met een zorgvraag moeten meer in de thuissituatie worden opgevangen. 
Dus op lokaal niveau meer actieve aandacht voor thuiswonende zorgbehoevende 
ouderen.
Ook het groeiend aantal mensen met dementie vragen zorg in de thuissituatie.

Kunnen we in Veldhoven misschien zelf alternatieven ontwikkelen voor gezamenlij
ke zorgvraag? We denken aan eigen kleinschalige zorg accommodaties of bewo
ners coöperaties die zorg en materiaal gezamenlijk inkopen.

Ontmoeten en 'verbinden' is zeker voor senioren erg belangrijk. Ontmoetingsplaat
sen voor ouderen, zoals gemeenschapshuizen, zijn heel belangrijk voor de sociale 
cohesie in de dorpen en wijken. Deze moeten fysiek en financieel toegankelijk zijn 
en gefaciliteerd worden door de gemeente. Denk hierbij aan het betaalbaar zijn van 
de huur en toegenomen kosten voor het gebruik van de gemeenschapshuizen door 
de ouderverenigingen.



6. Respijtzorg, ook als steun voor mantelzorgers van groot belang
Respijtzorg moet worden uitgebreid en toegankelijk zijn voor ieders budget. 
Dagopvang, ook in kader van respijtzorg, moet dus in alle opzichten bereikbaar zijn 
voor zorgbehoevende mensen en dient een merkbare ontlasting zijn voor mantel- 
zorgers. Er zijn te weinig mogelijkheden in Veldhoven.

7. Senioren onmisbaar als vrijwilliger
Meer aandacht voor de ouderen die zich inzetten als vrijwilliger of mantelzorger 
binnen onze gemeenschap. Het wordt te vaak als vanzelfsprekend ervaren.
Waar nodig verdient deze senior-vrijwilliger extra ondersteuning. Vrijwilligers die in 
georganiseerd verband zich inzetten voor welzijn en zorg van ouderen kunnen op 
(financiële ) rekenen.
Vanuit de Seniorenverenigingen zijn clientondersteuners en veel vrijwilligers ook 
werkzaam als zorgvrijwilliger.
Organisaties met vrijwilligers die zich inzetten voor ouderen verdienen steun. !
En er dient nadrukkelijker afgestemd en samengewerkt te worden. Zowel tussen de 
instellingen met beroepskrachten als met de organisaties die werken met louter 
vrijwilligers. Natuurlijk wel met behoud van de eigen identiteit.

De subsidieregelingen voor seniorenverenigingen ruimhartig uitvoeren want deze 
verenigingen zijn voor kwetsbare en echt oudere senioren een belangrijke ontmoe
tingsplek dicht bij huis.

Blijf ouderen activeren. Bestrijd eenzaamheid.

8. Toegankelijkheid
In onze snel veranderende wereld dreigt voor veel ouderen een isolement.
Elke generatie internetvaardig maken, maar stel belangrijke informatie ook op pa
pier beschikbaar. Daarnaast blijven telefonische en direct fysieke contacten van 
groot belang.
Biedt ook de directe mogelijkheid bij mensen thuis.
Financiële hulp aan aan individuele ouderen handhaven.
De Seniorenwijzer is een goed hulpmiddel voor ouderen die minder digitaal vaardig 
zijn. De Seniorenwijzer wordt nu gemaakt door de Seniorenraad. Zij dienen hiervoor 
(financieel) ondersteund te worden.

Door duidelijk te communiceren werken we aan een betere verbinding tussen ver
schillende generaties.

Seniorenraad Veldhoven 
Augustus 2021 @AH
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Seniorenraad spreekbuis voor 
senioren in Veldhoven

De Seniorenraad draagt op het gebied van wonen, welzijn en zorg de belangen 
van senioren krachtig uit.

SENIORENRAAD
Op de website van de Seniorenraad www.seniorenraadveldhoven.nl kunt u te 
weten komen waar de seniorenraad voor staat en wat de seniorenraad doet.
De belangrijkste taak is het behartigen van belangen van de Veldhovense 
senioren
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.

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.

http://www.seniorenraadveldhoven.nl
http://www.seniorenraadveldhoven.nl
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Doorstroming
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
De woningmarkt is onvoldoende toegesneden op nieuwe combinaties van wonen, zorg 
en welzijn; Er wordt weinig geïnvesteerd in nieuwe 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.

http://www.seniorenraadveldhoven.nl
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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)

http://www.seniorenraadveldhoven.nl
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