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• Bepalen huidige en toekomstige omvang en spreiding van 
de zorgdoelgroepen

• Bepalen van behoeften van de zorgdoelgroepen op het 
gebied van wonen, welzijn en zorg.

• In beeld brengen van het huidige aanbod voor de 
verschillende zorgdoelgroepen

• In beeld brengen van knelpunten en oplossingen

• Ontwikkelen van een woonzorgvisie samen met partijen

Doelstellingen



Stappenplan
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Woonzorgvisie Land van Cuijk

Resultaten onderzoeksfase
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III. Het huidige aanbod

IV. Omgevingskenmerken

Opzet
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Relatief  veel indicaties voor verpleging en 

verzorging. Mogelijke oorzaken:

- Vergrijzende bevolking;

- Regionale opvangfunctie;

- Ouderen hebben vaker ernstige beperkingen;

- Ouderen slagen er minder vaak in zelfstandig te 

blijven wonen.

Ook voor wat betreft de lichamelijk gehandicapten 

vervult de gemeente een regionale opvangfunctie.

Voor wat betreft de andere doelgroepen leunt de 

gemeente deels op voorzieningen elders in de regio 

(GGZ-B en GGZ-Wonen). 

‘Beschermd wonen’  op basis van lokale bronnen.

WLZ-indicaties 1-1-2021
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Noord-Brabant Nederland

abs. perc. perc. perc.

Verpleging en verzorging (VV) 955 1,06% 1,03% 0,98%

Verstandelijk gehandicapt (VG) 795 0,88% 0,69% 0,66%

Licht verstandelijk gehandicapt (LVG) 5 0,01% 0,01% 0,01%

Zintuiglijk auditief (ZGAUD) 0 0,00% 0,01% 0,01%

Zintuiglijk visueel (ZGVIS) 5 0,01% 0,01% 0,01%

Lichamelijk gehandicapt (LG) 100 0,11% 0,09% 0,09%

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ-B) 0 0,00% 0,03% 0,02%

GGZ-Wonen 20 0,02% 0,05% 0,06%

Land van Cuijk
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In het jaar 2020 ontvingen in Land 

van Cuijk 2.010 jongeren van 0 tot 23 

jaar één of  meerdere vormen van 

jeugdhulp (9,4% t.o.v. 9,8% landelijk). 

Land van Cuijk scoort laag op 

indicatoren die een beeld geven van de 

kans (het risico) dat jongeren 

problemen krijgen en een beroep 

moeten doen op de jeugdzorg, zoals 

criminaliteitscijfers. 

Rond de 150 jongeren ontvangen 

jeugdzorg met verblijf. De uitstroom van 

deze groep is een belangrijk 

aandachtspunt.

Jeugd
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kinderen (0 tot 18) in 

bijstandsgezinnen

aandeel 0 tot 18 

jarigen in 

bijstandsgezinnen

geregistreerde 

verdachten tot 25 jaar

verdachten per 10.000 

inwoners

Land van Cuijk 570 3,6% 150 114

Nederland 204.330 6,1% 54.600 179

JZ Totaal 

jeugdzorg        

(0-23 jaar)

JZ Totaal jeugdzorg 

in natura (0-23 

jaar)

JH Jeugdhulp 

(0-23 jaar)

JB Jeugd-

bescherming 

(0-18 jaar)

JR Jeugd-

reclassering 

(12-23 jaar)

Land van Cuijk abs. 2.010 1.930 1.935 240 25

perc. 9,4% 9,1% 9,1% 1,5% 0,2%

Nederland perc. 9,8% 9,7% 9,5% 1,2% 0,4%

Bron: Jeugdmonitor CBS
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Getoond is het aandeel zelfstandig wonende 

inwoners, ouder dan 18 jaar, met een bepaalde 

aandoening.

Het aandeel inwoners met aandoeningen ligt 

dicht bij het landelijk en provinciaal 

gemiddelde.

Het aandeel inwoners met LVB-problematiek 

en angst- en stemmingsproblematiek ligt in 

Land van Cuijk lager dan het landelijk 

gemiddelde.

Door de (aanstaande) vergrijzing komen 

ouderdom gerelateerde aandoeningen iets 

vaker voor (somatiek).

WoonZorgwijzer
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0% 2% 4% 6% 8% 10%12%14%16%18%20%

0% 2% 4% 6% 8% 10%12%14%16%18%20%

dementie (extramuraal) (1000)

licht verstandelijk
beperkt/laaggeletterden (8200)

matig of ernstig verstandelijk beperkt
(200)

somatische problematiek (6900)

zintuiglijke aandoeningen (400)

angst- en stemmingsproblematiek (2600)

psychiatrische problematiek (600)

niet-aangeboren hersenletsel (700)

Noord-Brabant Nederland Land van Cuijk
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Conclusies:

• Het aantal ouderen in verpleeghuizen is 

relatief  hoog, mogelijk vanwege een 

regionale functie.

• Bij veel andere zorgdoelgroepen leunt Land 

van Cuijk vermoedelijk op aanbod in de 

regio.

• De bevolking heeft gemiddeld genomen 

minder vaak aandoeningen en beperkingen 

dan de bevolking in de rest van de provincie.

• Ouderdom gerelateerde beperkingen komen 

vaker voor. 

• De beperkingen/behoeften zijn niet altijd 

wonen-gerelateerd. Een bredere blik is en 

blijft van belang.
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Er wonen in Land van Cuijk veel 

gezinnen met kinderen en veel ouderen. 

De leeftijdsgroep van 20 tot 45 jaar is 

ondervertegenwoordigd, net als de groep 

eenpersoonshuishoudens. 

Er wonen in Land van Cuijk iets meer 

75-plussers dan landelijk (9,5%; landelijk 

8,5%) en er komen nog veel ouderen bij 

(piek tussen 55 en 75 jaar). 

Demografische opbouw
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Cuijk

Grave

Boxmeer

Mill
Haps

Overloon

Wanroij

Sint Anthonis

Oeffelt

Beers

Oploo

Rijkevoort

Beugen

Vierlingsbeek

Gassel

Sint Hubert

Langenboom

Sambeek

Escharen

Maashees

Wilbertoord

Stevensbeek

Vortum-Mullem

Landhorst

Holthees

Ledeacker

Vianen (NB.)

Velp (NB.)

Westerbeek

Sint Agatha

Katwijk (NB.)

Oud Velp

aandeel 75-plus 2020

0 - 10%

10 - 15%

15 - 20%

20 - 25%

25 - 30%

30 - 35%

> 35%

Op dit moment wonen de 75-plussers 

nog vrij geconcentreerd, in bepaalde 

buurten, straten of  complexen.

Rondom de centra van Cuijk en Boxmeer 

wonen relatief  veel ouderen, deels in de 

oudere wijken. 

Ook in enkele buurten in Sint Anthonis 

en Mill wonen relatief  veel ouderen. 

Aandeel 75+ 2020

13
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aandeel 75-plus 2020

0 - 10%

10 - 15%

15 - 20%

20 - 25%

25 - 30%

30 - 35%

> 35%

Op dit moment wonen de 75-plussers nog vrij geconcentreerd. In de toekomst neemt het aandeel 

ouderen toe én wonen deze ouderen meer verspreid.

Aandeel 75+ 2020 en 2040
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GRID DEMOGRAFIE

aandeel 75-plus 2040

0 - 10%

10 - 15%

15 - 20%

20 - 25%

25 - 30%

30 - 35%

> 35%

2020 2040
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In de toekomst neemt het aantal 

inwoners met ouderdom gerelateerde 

beperkingen in Land van Cuijk toe. Dit 

parallel aan de vergrijzing.

Bij de andere zorggroepen nemen de 

aantallen beperkt toe of  blijven gelijk. 

Ook bij deze groepen kunnen er 

kwalitatieve woonopgaven zijn, maar de 

kwantitatieve uitbreidingsopgaven zijn 

beperkt.

Aandoeningen 2030

15

2018 2030 2018-2030

dementie (extramuraal) 1.000 1.600 600

licht verstandelijk beperkt/laaggeletterden 8.200 8.300 100

matig of ernstig verstandelijk beperkt 200 200 0

somatische problematiek 6.900 7.400 500

zintuiglijke aandoeningen 400 500 100

angst- en stemmingsproblematiek 2.600 2.600 0

psychiatrische problematiek 600 700 100

niet-aangeboren hersenletsel 700 700 0
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De vergrijzing in Land van Cuijk gaat samen met 

een toename van het aantal ouderen met een 

zorgbehoefte. De behoefte aan 24-uurs zorg zal 

meer dan verdubbelen in de periode tot 2040. De 

mogelijke regionale opvangfunctie is hierbij 

constant veronderstelt.

De toenemende behoefte aan 24-uurs zorg roept 

de vraag op in welke mate de verpleeghuis-

capaciteit kan worden uitgebreid of  moet worden 

ingezet op extramurale vormen (met een VPT, 

MPT of  PGB). Ook bij zorg op afroep speelt de 

afweging gecentreerd of  gespreid (ook vanwege 

de arbeidsmarkt en zorglogistiek).

Toename behoefte wonen met zorg (ouderen)
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2021 2030 2040

zorg op afroep 1.180 1.550 1.860

24-uurs zorg 960 1.410 2.010
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Bron: Ramingsmodel van In.Fact.Research, de methode staat toegelicht in 
het document ramingsmodel wonen met zorg

https://www.infactresearch.eu/_downloads/51455982
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Conclusies:

• De meeste zorgdoelgroepen nemen in aantal 

maar beperkt toe, mogelijk liggen hier wel 

kwalitatieve opgaven.

• De vergrijzing zet versterkt door en leidt 

tot een toenemend aantal ouderen met een 

zorgbehoefte.

• In de toekomst is deze zorgbehoefte 

geografisch meer verspreid over de 

gemeente dan nu.

• Bij de behoefte aan 24-uurs zorg en zorg op 

afroep is het de vraag hoe deze wordt 

opgevangen: intramuraal of  extramuraal.
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GRID VOORRAAD

aandeel geschikte woningen

tot 10%

10% tot 20%

20% tot 40%

40% tot 60%

60% tot 80%

80% tot 90%

meer dan 90%

Rond de 2.700 inwoners zijn beperkt voor 

wat betreft de mobiliteit binnenshuis.

Er zijn in Land van Cuijk ruim 4.000 

geschikte woningen (10% van de 

voorraad) en bijna 32.000 aanpasbare 

woningen (80%).

De overige 10% van de woningvoorraad 

in Land van Cuijk is ongeschikt om met 

mobiliteitsbeperkingen in te wonen. 

Landelijk gaat het om circa 18%.

Geschiktheid woningvoorraad
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Ongeschikt Aanpasbaar Geschikt

Land van Cuijk - corporatiebezit 21% 62% 17%

Land van Cuijk - totale voorraad 10% 80% 10%

Nederland - totale voorraad 18% 61% 21%

Bron: Ramingsmodel van In.Fact.Research, de methode staat toegelicht in het document ‘Geschiktheid woningvoorraad’

https://www.infactresearch.eu/_downloads/51567072
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Ouderen van 75 jaar of  ouder wonen vaker in 

een appartement en vaker in de huursector dan 

(aankomende) ouderen van 55 tot 75 jaar. Dit 

deels omdat men op latere leeftijd is verhuist 

naar een huurappartement, maar vooral vanwege 

generatieverschillen. 

Ouderen van 55 tot 75 jaar wonen vaker in 

grondgebonden koopwoningen en blijven daar 

vaak wonen. In de toekomst neemt het 

eigenwoningbezit onder ouderen dan ook toe.

Woonsituatie ouderen
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-> 
Pande
n 
corpor
aties: 
in 
afwac
hting 
van 
updat
e 
Repub
liq.

De vergrijzing manifesteert zich in de 

toekomst steeds vaker in de koopsector. 

Ook in het bezit van de corporaties neemt 

het aantal ouderen toe: een toename van 

circa 250 75-plussers in 2020 tot 2030. 

Het gaat om een toename van 14%, ten 

opzichte van 78% in de koopsector.

Een deel van de ouderen wil graag 

verhuizen naar een toegankelijk koop- of  

huurappartement of  heeft behoefte aan 

een geclusterde woonvorm. 

Toekomstige woonsituatie ouderen
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koop huurders corporatie

2020

2030

2020 2030 abs. perc.

75+ koop 3.185 5.670 2.485 78%

corporatie huur 1.785 2.035 250 14%

particuliere huur 535 675 140 27%

ontw. 2020-2030
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Woonwensen ouderen

27

Van de groep 65 tot 75 jarigen overweegt 22% 

een verhuizing, bij de 75-plussers ligt dit aandeel 

op 15%.

Het gaat om een brede groep en betreft zowel 

ouderen die nadenken over een verhuizing als 

ouderen die zich al op de markt georiënteerd 

hebben. Niet zelden zien ouderen om diverse 

redenen uiteindelijk af  van een verhuizing.

De groep 55 tot 65 jarigen zoekt vaak nog een 

koopwoning, op oudere leeftijd is het kopen van 

een woning minder interessant/ aantrekkelijk en 

zoekt men vaker een huurwoning. 

55 - 65 jaar 65 - 75 jaar 75+

koop grondgebonden 41% 20% 8%

appartement 22% 29% 24%

huur grondgebonden 12% 9% 9%

appartement 26% 42% 58%

totaal 100% 100% 100%

aandeel verhuisgeneigd 24% 22% 15%
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Woonwensen ouderen
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Van de groep 55 tot 65 jarigen wenst ongeveer 

de helft een – gelijkvloerse – grondgebonden 

woning. Bij de oudere leeftijdsgroepen neemt dit 

aandeel sterk af.

Van de 65 tot 75 jarigen geeft ruim één vijfde  

aan een geclusterde woonvorm te wensen. Bij de 

75-plussers ligt dit aandeel op twee vijfde.

Het realiseren van geclusterde woonvormen is 

dus niet alleen noodzakelijk vanwege de 

toenemende behoefte aan intensieve zorg, maar 

voorziet ook in een wens van de ouderen.

55 - 65 jaar 65 - 75 jaar 75+

grondgebonden 51% 28% 14%

appartement toegankelijk 22% 32% 28%

niet toegankelijk /onbekend 17% 21% 18%

geclusterde woonvorm 10% 19% 41%

totaal 100% 100% 100%

55 - 65 jaar 65 - 75 jaar 75+

koop grondgebonden 41% 20% 8%

appartement 22% 29% 24%

huur grondgebonden 12% 9% 9%

appartement 26% 42% 58%

totaal 100% 100% 100%

aandeel verhuisgeneigd 24% 22% 15%
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Conclusies:

• In vergelijking met het landelijk gemiddelde 

is de woningvoorraad in Land van Cuijk 

fysiek geschikt te noemen.

• De aanpasbehoefte zal gemeente breed 

toenemen, in een beperkt aantal gebieden is 

er kans op ‘knellende situaties’. 

• De toekomstige ouderen wonen vaker in de 

koopsector.

• De woningvraag van ouderen is divers qua 

samenstelling en verandert met de leeftijd. 

Daar moet bij het bevorderen van de 

doorstroming oog voor zijn.

Het huidig aanbod aan bijzondere woonvormen is in 

beeld gebracht op basis van lokale bronnen, waarover 

later meer.
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GRID DEMOGRAFIE

verhouding mantelzorgontvangers en -gevers 2020
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Anno 2020 staan er voor elke potentiële ontvanger van mantelzorg 7,7 potentiële mantelzorgers klaar. In 2040 

zijn dat er slechts 3,9. Er zal minder geleund kunnen worden op informele (buren)hulp en ondersteuning.

Informele hulp en ondersteuning
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GRID DEMOGRAFIE

verhouding mantelzorgontvangers en -gevers 2040
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2020 2040
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GRID VEERKRACHT

leefbaarheid 2018

Zeer onvoldoende

Ruim onvoldoende

Onvoldoende

Zwak

Voldoende

Ruim voldoende

Goed

Zeer goed

Uitstekend

In de meeste kernen in Land van Cuijk is de leefbaarheid goed, al is de leefbaarheid in de buurt De Valuwe in 

Cuijk zwak ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Buurten die ten opzichte van het gemeentelijk 

gemiddelde slechter scoren op de dimensie overlast en veiligheid liggen met name in Cuijk en in Boxmeer. 

Leefbaarheid

33

GRID VEERKRACHT

overlast en veiligheid (2018)

zeer veel slechter dan gemiddeld

veel slechter dan gemiddeld

slechter dan gemiddeld

iets slechter dan gemiddeld

gemiddeld in Land van Cuijk

iets beter dan gemiddeld

beter dan gemiddeld

veel beter dan gemiddeld

zeer veel beter dan gemiddeld
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Conclusies:

• In de meeste kernen in Land van Cuijk is het   

goed gesteld met de leefbaarheid. In de 

buurt De Valuwe in Cuijk wonen meer 

kwetsbare inwoners dan gemiddeld in 

Nederland.

• Door de vergrijzing daalt in veel gebieden 

het aantal potentiële mantelzorgers, in deze 

gebieden kan minder vanzelfsprekend 

worden geleund op informele netwerken.

• In de centra van de grotere kernen zijn 

essentiële voorzieningen aanwezig, waar ook 

de inwoners in de kleinere kernen voor een 

deel afhankelijk van zijn.

• De bereikbaar van OV-halten is (een aantal 

gebieden uitgezonderd) goed te noemen.



1. SWZ
2. Sint Anna
3. 2Life
4. PointO
5. GGD
6. GGZ Oost-Brabant
7. Domus Mill
8. Pantein
9. PGZ
10. Prolis
11. Verdihuis
12. Driestroom

Vragenlijst kwantitatieve uitvraag



Voorzieningen met verblijf: 
locaties naar plaats en type
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Locaties naar plaats en type (N=30)
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Beschermd wonen

Begeleid wonen



Voorzieningen met verblijf: 
locaties naar doelgroep en capaciteit 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Begeleid wonen Beschermd wonen Intramuraal Intramuraal + GGZ Gezinshuis

Locaties naar doelgroep en capaciteit (N=29)

ASS

LVB

PG + GRZ

PG

PG + SOM

NAH + EMB

Verslavingszorg

VB

Jongvolwassenen



Voorzieningen met verblijf: 
aantal eenheden naar plaats en doelgroep
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Voorzieningen met verblijf: 
aantal eenheden PG + SOM uitgesplitst naar locatie
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Herkomst

• Lage respons op herkomst

Voorzieningen met verblijf: 
Overig
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Input vanuit:

• Consultatiebureaus van de GGD

• Thuiszorgteams

• Beschermd thuis, dagbesteding, en medische controles met vaccinaties.

Capaciteit:

• Te lage respons om uitspraken over te doen

Herkomst:

• Te lage respons om uitspraken over te doen

Voorzieningen zonder verblijf (1)



Voorzieningen zonder verblijf (2)
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Voorzieningen 
met verblijf



Voorzieningen 
zonder verblijf



1. Novadic-Kentron

2. ZCW

3. KBO Landhorst

4. Dorpsraad Mill

5. SWZ

6. Wonen Vierlingsbeek

7. Sint Anna

8. Clusterraad KBO’s Cuijk 

9. Welzijn ouderen Grave

10. Kring Grave KBO

11. Platform mensen functiebeperking 

Grave

12. Gehandicaptenbelang Boxmeer

13. Dorpsraad Overloon

14. GGD

15. Kenniscentrum AD(H)D en ASS

16. BuroZorg

17. Dorpsraad Linden

18. Wijkraad Heeswijkse Kampen

19. Pantein

20. Bestuur KBO kring LvC

21. 2Live

22. Senioren welzijn organisatie Mill

23. Brabantzorg

24. Dorpsraad Vierlingsbeek

25. PointO

26. Gemeente LvC Ruimte en Sociaal 

domein

27. Projectgroep WZW

28. Wijkraad centrum Boxmeer

29. Wijkraad Grave West

30. Dorpsraad Oploo

31. MEE

32. Dorpsraad Rijkevoort

33. SWOGB

34. Zorg- en Veiligheidshuis

35. Dorpsraad Sint Hubert

36. Zorgbelang-Brabant

37. Dorpsraad Oeffelt

38. Prolis

39. Syntein

40. Sint Agatha

41. Domus Mill

42. GGZ Oost-Brabant

43. LZC

44. PGZ

45. Dorpsraad Smakt-Holthees

46. Verdihuis

47. Driestroom

Vragenlijst kwalitatieve uitvraag



1. In hoeverre vindt u dat partijen er in slagen om alle inwoners in de gemeente 

goed te kunnen laten wonen en leven? Wat gaat goed en wat kan beter?

2. Waar zijn volgens u de belangrijkste knelpunten om een passend woon- en 

leefaanbod te realiseren (nu en in de toekomst)?

3. Hoe kan uw organisatie een bijdrage leveren aan het realiseren van een 

toekomstbestendig woon- en leefaanbod?

4. Is er naar uw mening een tekort aan bepaalde woonzorgvormen en/of 

voorzieningen?

5. Welke adviezen/aanbevelingen/aandachtspunten wilt u ons verder nog 

meegeven?

Vragenlijst kwalitatieve uitvraag



• Partijen ervaren een rijk verenigingsleven

• Er is een goede sociale cohesie

• Er zijn veel organisaties die opkomen voor belangen van ouderen

• Partijen en inwoners komen met goede initiatieven

• Er zijn veel mogelijkheden tot ondersteuning

• Leefbaarheid is in de afgelopen tijd verbeterd

• 91% van 18-64 jarigen geeft eigen buurt een voldoende, 95% bij 65+ers

• Groter wordende tendens om welzijn te koppelen aan wonen 

• Gemeente is goed bezig met het neerzetten van thema’s

• Gemeente geeft ruimte aan maatschappelijke partners

• Gemeente neemt steeds meer regie over kwetsbare burgers

Wat gaat goed? 



• Stimuleren van woonmogelijkheden zoals woningsplitsing/hofjes

• Wensen van de gemeenschap meenemen bij besluitvorming bij initiatieven

• Meer focus op jongeren en mensen in een achterstandspositie

• Betere afstemming tussen samenwerkingspartners, minder alleen voor eigen doelgroep 
werken

• Tijdiger betrekken van de juiste partijen

• Onafhankelijke partij die beoordeeld of bepaalde vorm van zorg terecht is

• Meer focus op starters en doorstromers

• Bekrachtiging van kleine kernen, dat is het sociale netwerk van senioren

• Tijdigere ontwikkeling van nieuwe uit- of inbreidingslocatie 

• Nut van burgerinitiatieven werkelijk gaan inzetten

• Samenspel en optimale betrokkenheid tussen gemeente (sociaal domein en ruimtelijke 
ordening), woningcorporaties, professionals en vrijwilligers

• Mobiliteit in algemeenheid, maar voornamelijk voor minder-validen

• Helderheid over waar je de juiste ondersteuning kan vinden.

Wat kan beter?



• Geschiktheid en levensloopbestendigheid van huizen

• Bereikbaarheid van voorzieningen in een landelijk gebied

• Mogelijkheden om in eigen dorp te blijven wonen, ook met een zorgvraag

• Te pas en te onpas het inwonersaantal van een bepaalde kern te klein noemen, dat 
bepaalde acties of maatregelen rechtvaardigt 

• Te weinig bouwkavels

• Betaal- en beschikbaarheid van woningen

• Verdeling van woningtypes sluit niet aan bij de vraag

• Te weinig doorstroommogelijkheden, ook bij jongeren

• Tweedeling door verschillen in financiële draagkracht

Welke knelpunten worden ervaren? Wonen 



• Minder mantelzorgers 

• Complexiteit van casuïstiek neemt toe, waardoor samenwerking tussen partijen 
belangrijker wordt.

• Vereenzaming met name bij oudere leeftijdsgroep

• Wachtlijsten bij de thuiszorg en intramurale voorzieningen 

• De weigering van de oudere bewoners om kleiner te gaan wonen

• Leefbaarheid in de dorpen en wijken

• Toewijzing huurwoningen aan arbeidsmigranten

• Aanbod woningen met zorg

• ‘Adreslozen’ blijven verstoken van noodzakelijke voorzieningen

• Inschrijving woningcoöperatie kan pas vanaf 18 jaar

Welke knelpunten worden ervaren? Zorg



Partijen kunnen bijdragen door:

• Te informeren (vakinhoudelijke expertise bieden)

• Opbouwen van (voor)zorgcirkel

• Verbinding te leggen tussen de doelgroep en professionele organisaties

• Meepraten, meedenken en met ideeën komen 

• Bewustwording creëren over (on)mogelijkheden en eigenverantwoordelijkheid 

• Bevorderen van welzijn door allerlei activiteiten met veel vrijwilligers

• Gratis opplus-pakketten voor bewoners om zelf woningaanpassingen te verrichten 

• Chronische en innovatieve zorg voor ouderen te leveren

• Faciliteren van zorgmedewerkers om zorg te kunnen blijven verlenen 

• Intermediair spelen tussen vraag en aanbod voor woningen 

• Herontwikkeling van Erfgoed Instelling Julie Postel (80-120 betaalbare 
appartementen)

Hoe kunnen partijen bijdragen?



• Sociale huurwoningen en huurwoningen voor lage- en middeninkomens

• ‘Betaalbare’ koopwoningen, ook voor starters

• Geclusterde woonvormen;

• Bijv. waar ouderen en jongeren elkaar ondersteunen

• Levensloopbestendige woningen voor ouderen

• Beschermde woonvormen

• Tussenvorm tussen eigen huis en verzorgingshuis 

• Tussenvorm tussen beschermd wonen en zelfstandig wonen 

• ‘Knarrenhof’ concepten

• Gezinsgerichte woonvormen voor doelgroepen zoals LVG en/of ASS

Gaten of tekorten in het huidige aanbod



• (Verkoelde) ontmoetingsplekken voor alle leeftijden

• Een loket waar iedereen met vragen over wonen terecht kan

• Trainingshuizen voor jongeren 

• Ruimte voor woonwagenbewoners

• Woonplekken voor complexe doelgroepen in de gehandicaptenzorg (zoals VG7)

• Aanbod van welzijnsactiviteiten in wijkcentra, ook toegankelijk voor mensen met 
een beperking 

Gaten of tekorten in het huidige aanbod (2)



• Mooie visies niet laten vastlopen in ambtelijke molens

• Doorstroom kan en moet ook plaatsvinden in de kleine kernen

• Digitalisering moet geen uitsluiting van ouderen betekenen 

• Domotica en robotica opnemen in nieuwbouw woningen: Plug&Play

• Verbinden van formele zorg met informele zorg

• Zorgen voor meer woningruil, ook onder ouderen 

• Het gaat niet alleen om stenen; wonen, woonomgeving en sociaal netwerk zijn een 
drie-eenheid

• Eén aanspreekpunt voor woningaanpassingen i.p.v. verschillende afdelingen

• Bouwen in het goedkopere segment om ontgroening te voorkomen

• Het buitengebied slimmer inzetten voor woningsplitsingen/woongroepen

• Wet- en regelgeving voor particuliere initiatieven ondersteunend i.p.v. beperkend 
laten werken

• Behoud en versterken van openbaar vervoer naar de dorpen met regionaal karakter

Aandachtspunten en adviezen



In break-outrooms knelpunten prioriteren

Reflecteren



Planning

Maand Okt Nov Dec Jan Feb Mrt

Fase 1 & 2: Onderzoek en opgave

Startgesprek (verkennen) met opdrachtgever

Kick-off met stakeholders

Dataverzameling, analyse en visualisatie

Toetsing/reflectie van de uitkomsten en rapportage

Rapportage onderzoeksfase

Fase 3 en 4: Visievorming en beleid

In gesprek met gemeente en stakeholders

Plenaire terugkoppeling

Werksessie

Opstellen woonzorgvisie




