


Bouw van Start me up in Alkmaar: duurzame woonstudio's waar ook jongeren onder begeleiding zelfstandig kunnen wonen. (Beeld: Erna Faust) 

opdracht ligt ten aanzien van de door

stroming. Om ouderen in beweging te 

krijgen, moet er een aantrekkelijk woon

aanbod komen, want veel van hen wonen 

volgens Van der Weide fantastisch. 'Bied 

iets waar ze geen "nee" tegen kunnen 

zeggen, zoals een gelijkvloerse woning 

waar ook de kleinkinderen kunnen loge

ren, met zorgdiensten en cultuuraanbod 

in de buurt. We hebben de verzorgings

huizen geliquideerd, maar eigenlijk heb

ben we allerlei voorzieningen en woon

vormen nodig die tussen het thuis wonen 

en het verpleeghuis inzitten.' 

CORDIAANSE KNOOP 

Volgens Van der Weide kan de woon

zorgvisie onderdeel uitmaken van de 

omgevingsvisie, de woonvisie en de visie 

op het sociaal domein. Hij waarschuwt 

tegelijkertijd wel voor een gordiaanse 

knoop. Bijzonder is dat de raamaf

spraken uit het pact integraal in de 

oonvisies zijn opgenomen, waarmee 

de ·onin corporaties en gemeenten 

pres a ·ear praken maken. Een soort 

af praken op de uitvoering, door heel 

lokaal met alle partijen via een demogra

fische verkenning te onderzoeken wat 

nodig is. Dat helpt op het schaalniveau 

van de wijk of het dorp om wonen, zorg 

en welzijn goed te organiseren.' 

In het pact zijn duidelijke afspraken 

gemaakt over leefbaarheid. De partijen 

vinden het belangrijk dat mensen die uit

stromen uit de maatschappelijke opvang 

op een fatsoenlijke manier in de wijk te

rechtkomen. De leefbaarheidsafspraken 

vormen ook onderdeel van de contracten 

die gemeenten sluiten met zorginstel

lingen, zodat ook zij er bekend mee zijn. 

Van der Weide: 'Houd het werk praktisch 

en heel dicht bij wat een zorginstelling, 

woonconsulent of woningbemiddelaar 

doet. Wij proberen mensen op een 

waardevolle manier de juiste plek in de 

samenleving te geven. Dat is geen van

zelfsprekendheid, daar moeten we met 

elkaar van alles voor organiseren.' 

NIEUWBOUWPLANNEN BERCEN 

De gemeente Bergen (Noord-Holland) 

denkt begin volgend jaar een concept

woonzorgvisie opgesteld te hebben. 

Binnenkort spreekt de gemeente-

raad over het Meerjaren Perspectief 

Grondexploitaties met daarin de nieuw-

bouwplannen. 'Van de 1400 nieuwe 

woningen realiseren we 50 procent in 

het sociale segment', zegt wethouder 

Antoine Tromp (D66). 'Dat percentage 

hebben we hard nodig om de opgave te 

adresseren. Daarmee maken we een goed 

begin.' 

Enkele jaren geleden ondertekende 

Tromp, toen nog wethouder in Uitgeest, 

namens die gemeente het pact. Dat staat 

los van de woonzorgvisie, maar het pact 

helpt zeker om zaken in de wijk te reali

seren met corporaties en zorgorganisa

ties. 'De uitvoering vraagt om een goede 

afstemming en door de raamafspraken 

weten we elkaar beter te vinden.' 

AMBULANTEJEUCDZORC 

Wonen, zorg, welzijn en participatie zijn 

allemaal even belangrijk. Maar de eerste 

is het moeilijkste vraagstuk, vanwege het 

woningtekort. Er zijn veel partijen nodig 

om hier een oplossing voor te vinden. 

'We zijn best ver in de regio om mensen 

'De gemeente is de sleutel
partij in het beschikbaar 
krijgen van woonlocaties' 
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