
 
 

Wat weten we al over ‘Langer zelfstandig wonen van ouderen’? 
 Ouderen wonen tot op steeds hogere leeftijd zelfstandig; in 2017 woonde 92% van alle 

75-plussers zelfstandig. 

 Boven de 75 kampen mensen vaker met verschillende en chronische kwalen en een 
afnemende mobiliteit, waardoor de zelfredzaamheid kan verminderen. 

 Het beleidsmatig sturen op langer zelfstandig wonen van ouderen is helemaal niet zo 
nieuw; alleen in de jaren zestig en begin zeventig van de vorige eeuw is ingezet op het 
huisvesten van ouderen in bejaardentehuizen. 

 Het groeiend aantal zelfstandig wonende ouderen beperkt de verduurzaming van en 
doorstroming op de woningmarkt, vergroot de concurrentie om arbeidskracht in (publieke) 
sectoren, stuurt de allocatie van zorgkosten (van intramuraal wonen naar zorg en welzijn 
in de wijk en spoedopvang) en is van invloed op de inrichting van de nationale begroting. 

 De omvang van de problematiek wordt groter door de toenemende vergrijzing van de 
bevolking en regionale bevolkingskrimp, waardoor zowel het arbeidspotentieel als 
mantelzorgpotentieel verder afneemt. 

 Bij het langer zelfstandig wonen van ouderen zijn veel partijen betrokken: de ouderen 
zelf, mantelzorgers en vrijwilligers, zorgverleners, zorgverzekeraars, woningcorporaties, 
particuliere beleggers en ontwikkelaars, gemeenten, diverse indicatiestellers en 
toezichthouders, én de Rijksoverheid. 

 Samenwerking tussen al die betrokken actoren is lang niet vanzelfsprekend. 

 Alle betrokken partijen zien wat er mis gaat; deze onderkenning van de problemen biedt 
perspectief op het oplossen ervan, zodat ouderen in de toekomst daadwerkelijk op een 
prettige manier langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en de kosten binnen de 
perken blijven. 

  



 
 
Naar aanleiding van een enquête van de Seniorenraad is in 2020 een werkgroep 
voortgekomen. 
Waar staat de werkgroep voor? 

Het initiëren, (doen) ontwikkelen en uitvoeren van een of meerdere projecten in de 
gemeente Winterswijk met als doel het bouwen van huur- en/of koopwoningen gericht 
op zelfredzame senioren. 
 
Wat vindt de werkgroep belangrijk? 

 Energieneutraal, duurzaam en levensloopbestendig. 
 Project kenmerkt zich door het toevoegen van binnen-en/of buitenruimtes, waar 

de bewoners in goed noaberschap gemeenschappelijk gebruik van kunnen maken. 
 Zelfstandig wonen, afspraken over onderlinge burenhulp en ondersteuning. 
 De bouwwijze rond de beschutte gemeenschappelijke binnentuin biedt gelegenheid 

voor 
ontmoeting zonder afspraak of verplichting. 

 Het hof kent grondgebonden woningen. Een hof is ook mogelijk met appartementen 
rond een binnentuin of binnenplaats. 

 Aantal 16 tot 45 woningen.  
 Eén of meer fietsbergingen met mogelijkheid tot opladen. Hetzelfde geldt voor de 

gezamenlijke parkeerplaats(en) voor auto’s met oplaadmogelijkheid. 

Binnen een straal van 
1 km van 
voorzieningen zoals 
winkel, huisarts, 
apotheek, openbaar 
vervoer. 
Subtypen 

Grondgebonden hof, appartementencomplex rond cour, carré 
 

Bestaansreden Samen zelfstandig wonen binnen een beschermde gemeenschap, met 
onderlinge ontmoeting en hulp als een sociale voorziening; opbouw van 
een kleinschalig netwerk waarin mensen voor elkaar zorgen. 
 

Kernwaarde Ontmoeting, veiligheid, identificatie, solidariteit. 
 

Kernkwaliteiten Verzameling huizen rond een gemeenschappelijk binnenterrein met een 
centrale ontmoetingsplek, semi-afgesloten van de buitenwereld met 
gedeelde en daardoor betaalbare voorzieningen. 
 

Ambitie Het hof biedt een oplossing om eenzaamheid(met name sociaal 
isolement) te voorkomen door afstanden tussen sociale contacten 
binnen het netwerk van 50+ers te verkleinen. 
 

Gemeenschapsvorm Verbinding tussen alleenstaande ouderen en samenwonende ouderen. 
 

Zorgaanbod Primair informeel; burenhulp en onderling toezicht. 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
Waar? 
1. Het oude industrieterrein omsloten door Laan van Hilbelink, Morsestraat , Eelinkstraat,
Zonnebrink, e.o.  ontwikkelen 
ligt immers een oud industrieterrein, bezet door kleine bedrijven in oude gebouwen die ni
meer aan de moderne eisen t.a.v. energie besparing voldoen. Kostbare bouwgrond binnen 
bebouwde kom wordt bezet door inefficiënte gebouwen. Industrie hoort op een 
industrieterrein. 
Na slopen van oude gebouwen kan hier binnen de bebouwde kom de nodige won
worden gepleegd, waarbij voor ouderen dan ook een plek moet worden toegewezen.
2. Tuunterveld. 
Dit gebied ligt vlak bij de Jumbo supermarkt, het ziekenhuis en met de trein kan eenvoudig 
naar het centrum van het dorp worden gereisd.
 
Houtskeletbouw voor "knarrenhoven" 
levensduur van 50 jaar. Tegen die tijd is de generatie ouderen sterk verminderd en kunnen 
de woningen plaats maken voor woningen waar  tegen die tijd behoefte aan is.

 

Zelfstandig thuis op hoge leeftijd (18

Daar wordt onder andere dit geschreven:

Van gemeenten wordt verwacht dat zij regie nemen in het dossier langer zelfstandig wonen
De gemeente is daarbij de meest voor de hand liggende regisseur. Op het niveau van de 
gemeente moeten immers de verschillende landelijke, lokale en tussenliggende systemen 
samenkomen. De gemeente heeft reeds verantwoordelijkheden op verschillende relevante 
domeinen (zorgvisie, woonvisie, en per 2021 de warmtevisie en de omgevingsvisie) en heeft 
vanuit die positie overzicht over de overlappen van verschillende domeinen. Bovendien is de 
gemeente vanuit haar taken in de Wmo betrokken bij alle ouderen die mogelijk 
ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig wonen, waardoor met lokaal maatwerk de 
beoogde kostenvoordelen kunnen worden gerealiseerd. Het toedelen van de regierol aan de 
gemeente roept overigens wel meteen de vraag op in hoeverre zij hiertoe geëquipeerd is: 
heeft de gemeente bijvoorbeeld voldoende capaciteit en expertise om de regierol op zi
nemen? Daarnaast betekent een regierol niet automatisch dat de gemeente altijd uitvoerend 
‘in the lead’ moet zijn, of volledig zelf financieel verantwoordelijk is. Deze mogelijke spanning 
tussen gemeente als regisserende en uitvoerende partij heeft t
de organisatie of uitvoering van een dergelijke samenwerkingsverbanden beantwoord 
moeten worden. 
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hoge leeftijd (18-07-2019) 

Daar wordt onder andere dit geschreven: 

Van gemeenten wordt verwacht dat zij regie nemen in het dossier langer zelfstandig wonen
De gemeente is daarbij de meest voor de hand liggende regisseur. Op het niveau van de 

moeten immers de verschillende landelijke, lokale en tussenliggende systemen 
samenkomen. De gemeente heeft reeds verantwoordelijkheden op verschillende relevante 
domeinen (zorgvisie, woonvisie, en per 2021 de warmtevisie en de omgevingsvisie) en heeft 

it die positie overzicht over de overlappen van verschillende domeinen. Bovendien is de 
gemeente vanuit haar taken in de Wmo betrokken bij alle ouderen die mogelijk 
ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig wonen, waardoor met lokaal maatwerk de 

de kostenvoordelen kunnen worden gerealiseerd. Het toedelen van de regierol aan de 
gemeente roept overigens wel meteen de vraag op in hoeverre zij hiertoe geëquipeerd is: 
heeft de gemeente bijvoorbeeld voldoende capaciteit en expertise om de regierol op zi
nemen? Daarnaast betekent een regierol niet automatisch dat de gemeente altijd uitvoerend 
‘in the lead’ moet zijn, of volledig zelf financieel verantwoordelijk is. Deze mogelijke spanning 
tussen gemeente als regisserende en uitvoerende partij heeft tot gevolg dat ook vragen over 
de organisatie of uitvoering van een dergelijke samenwerkingsverbanden beantwoord 
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samenkomen. De gemeente heeft reeds verantwoordelijkheden op verschillende relevante 
domeinen (zorgvisie, woonvisie, en per 2021 de warmtevisie en de omgevingsvisie) en heeft 

it die positie overzicht over de overlappen van verschillende domeinen. Bovendien is de 
gemeente vanuit haar taken in de Wmo betrokken bij alle ouderen die mogelijk 
ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig wonen, waardoor met lokaal maatwerk de 

de kostenvoordelen kunnen worden gerealiseerd. Het toedelen van de regierol aan de 
gemeente roept overigens wel meteen de vraag op in hoeverre zij hiertoe geëquipeerd is: 
heeft de gemeente bijvoorbeeld voldoende capaciteit en expertise om de regierol op zich te 
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