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Betreft: wonen voor ouderen
Geacht College,
Bezield Wonen is een groep Houtense burgers die op leeftijd komen, hun huidige woning
willen vrijmaken en inruilen voor een woning die het hen mogelijk maakt zo lang mogelijk
zelfstandig te blijven wonen door onderlinge zorg en een innovatieve relatie met professionele
zorg- en hulpverleners. Bovendien wil onze groep zich nuttig maken voor de Houtense
samenleving door een actieve relatie met omwonenden, de buurt en door uiteenlopend
vrijwilligerswerk. Een visiedocument van begin vorig jaar is als bijlage toegevoegd.
Uw College hecht in zowel het sociaal beleid (nota Sociale Koers) als in het ruimtelijke beleid
(Concept Ruimtelijke Koers) grote waarde aan een goed huisvestingsbeleid voor de ouder
wordende bewoners van Houten. Wij zijn daar blij mee en ondersteunen dat van harte. Ons
burgerinitiatief is nu ca anderhalf jaar actief in het formuleren van haar wensen en
mogelijkheden, gericht op specifiek voor ouderen relevante wooncriteria, maar ook met het
vinden van een locatie waar wij het nieuwe denken over ouderenhuisvesting in de praktijk
kunnen brengen. Onze ambtelijke contacten hierover zijn steeds constructief en behulpzaam,
maar hebben nog niet geleid tot een perspectief op realisatie van onze ideeën. Onlangs hebben
wij hierover onze zorg geuit in een zienswijze op het Concept Ruimtelijke Koers. Deze
zienswijze is als bijlage bijgevoegd.
Ons burgerinitiatief past o.i. helemaal bij het beleid dat u als gemeente wilt voeren t.a.v. de
doorstroming bij huisvesting voor ouderen en de zelfredzaamheid van de samenleving. Voor
een mogelijk op te starten bouwproject hebben wij ons verzekerd van professionele Houtense
ondersteuning en zijn zogezegd, ‘start’- klaar. Wat wij U verzoeken is medewerking bij het
zoeken van een geschikte bouwlocatie.
Wij bieden ook iets aan: wij stellen ons project als pilotproject ter beschikking voor het
opdoen en uitwisselen van ervaringen en als voorbeeldproject voor de vele inwoners van
Houten die nu en in de nabije toekomst voor een vergelijkbare opgave staan. Wij willen nog
wat verder gaan, door in overleg en in samenwerking met u de vraag naar ouderenhuisvesting
wat meer handen en voeten te geven door onderzoek naar omvang en samenstelling en
behoeftes en wensen van deze doelgroep. Dat kan bijvoorbeeld door publicaties in het
Groentje, door enquêtes, door samenwerking met organisaties waarin ouderen actief
participeren, door samenwerking met andere burgerinitiatiefgroepen, etc. Wij verwachten dat
deze informatie u kan helpen het beleid nog specifieker op de heersende behoeften af te
stemmen en zelfs van invloed kan zijn op uw bouwprogrammering.

Vanzelfsprekend zijn wij bereid ons verzoek nader toe te lichten en ontvangen daarvoor graag
een uitnodiging, mede om kennis te maken met de nieuwe wethouder van Ruimtelijke
Ordening.
Met vriendelijke groet,
Namens Bezield Wonen,

Pim Leemhuis
Weversgilde 4
3994BZ Houten
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