
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan: de heren W. Seuren en R. Gebel,  

formateurs Gemeente Vught. 

Betreft: bijdrage Ouderen Samen t.b.v. formatie. 

 

Vught, 11 december 2020 

 

Geachte heer Seuren en geachte heer Gebel, 

Ouderen Samen is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor ouderen in de gemeente 

Vught. We faciliteren en scheppen randvoorwaarden bij de transitie naar het nieuwe 

ouder worden en zijn vooral actief op het gebied van onder meer ouderenadvies, 

woonadvies, cliëntondersteuning, wonen en toegankelijkheid in Vught.  

Graag vragen wij bij uw formatiebesprekingen extra aandacht voor wonen en 

toegankelijkheid in de gemeente Vught.  

 

Wonen 

Algemeen 

Ouderen willen graag langer thuis blijven wonen, maar hun huis is daar vaak niet 

geschikt voor (te maken). Verhuizen, het liefst in de buurt, is echter moeilijk omdat er 

vaak geen geschikte woningen voor handen zijn. Dit probleem is nijpend omdat het 

aantal ouderen ook in Vught de komende jaren fors zal toenemen.  

Woonwensen 

Ouderen hebben behoefte aan kleinere woningen met een voldoende grote buitenruimte, 

met minder onderhoud, met behoud van sociale contacten en liefst op een centrale 

locatie.  

De sociale samenhang en veiligheid in hun buurt en de aanwezigheid van zorg zijn erg 

belangrijk voor ouderen. Voorzieningen in de buurt op loopafstand zijn van groot belang. 

De openbare ruimte moet uitnodigen tot bewegen en voorzien zijn van zit- en 

toiletgelegenheid.  



 

Bestaande woningvoorraad 

Het splitsen of aanpassen van bestaande woningen kan een bijdrage leveren aan de 

woonbehoefte van ouderen. De voor ouderen geschikte woningvoorraad neemt dan toe 

zonder dat er meer ruimte nodig is.  

Woningbouwlocaties 

Het grootste deel van de nieuwbouwplannen in Vught ligt vast. Bovendien laat 

nieuwbouw voor ouderen veel te lang op zich wachten. Woningen zijn meestal te duur en 

daardoor voor Vughtse ouderen onbereikbaar. Er is vooral een gebrek aan woningen in 

de middenhuur of middeldure koop sector. 

Bij de ontwikkeling van bouwlocaties in Vught moet prioriteit gegeven worden aan de 

bouw van woningen voor ouderen, zo mogelijk met het toepassen van collectief 

particulier opdrachtgeverschap (CPO). Daarmee wordt ook de doorstroming in Vught 

bevorderd, want als ouderen een nieuwe woning betrekken, levert dat vaak een keten 

van verhuizingen op.  

Wonen en sociaal domein 

Het vraagstuk van ouderenhuisvesting moet gezien worden in relatie tot zorg, 

gezondheid, welzijn, inkomen en mobiliteit. Dit vraagt om samen met betrokkenen uit de 

diverse aandachtsgebieden dit onderwerp verder te verkennen en uit te werken in 

concrete plannen. De behoefte aan zorg neemt de komend jaren in Vught toe. 

Intramurale zorg vooral door 80 plussers. Extramuraal door somatische zorg van 75-85 

jarigen. Vught moet de opgaven op het gebied van wonen en zorg in kaart brengen en 

daarover bindende prestatieafspraken maken met de partners. Ouderen Samen wenst 

actief mee te werken aan een door de gemeente Vught te ontwikkelen woonzorgvisie.  

Participatie: een interactieve overlegstructuur  

Ouderen Samen wil direct betrokken worden in het ontwikkelen van locaties. Wij wensen 

voortzetting van het periodieke overleg met het college van B&W over de 

ouderenhuisvesting, waarbij ook de voortgang van alle in aanmerking komende 

woningbouwlocaties wordt beproken. Ouderen Samen wil ook betrokken worden bij het 

uitzetten van tenders (aanbestedingen) voor woningbouw.  

Projectmanagement woningbouwprojecten 

Ouderen Samen signaleert in haar contacten met de gemeente dat sprake is van een 

groot verloop aan projectmanagers uitvoering bouwprojecten. Dit leidt tot vertraging van 

bouwprojecten en in het periodieke overleg tot herhaling van zetten. Ambtelijke 

continuïteit is voorwaarde voor een professionele aanpak en dient ons inziens extra 

aandacht te krijgen van het nieuw aan te treden college van B&W.  

Paragraaf ‘Wonen’ Bestuursakkoord 

Ouderen Samen doet een dringend beroep op de formerende politieke partijen om in het 

op te stellen Bestuursakkoord uitdrukkelijk aandacht te hebben voor ouderenhuisvesting: 

• Maak van ouderenhuisvesting een speerpunt van beleid. Momenteel zit er nog 

veel te weinig schot in de realisatie van betaalbare woningen voor ouderen in het 

middensegment. In het sociale segment doet woonstichting Charlotte van 

Beuningen haar best.  

• Bepaal dat de gemeente een stimulerende en voorwaardenscheppende rol gaat 

vervullen in de aanpassing van de bestaande woningvoorraad; dit betekent dat 

met alle betrokken partijen concrete afspraken hierover worden gemaakt.  



 

• Zorg dat bij de ontwikkeling van bouwlocaties in Vught prioriteit wordt gegeven 

aan de bouw van woningen voor ouderen; en leg dit vast in het bestuursakkoord. 

De uitgifte van bouwgrond dient geen verdienmodel te zijn maar gebaseerd te 

worden op betaalbare huisvesting van ouderen. 

• Spreek met elkaar af dat – vanwege de dringende noodzaak aan woningen voor 

Vughtse senioren – alle (potentiële) bouwlocaties onderzocht worden op de vraag 

of en in welke mate deze locaties een bijdrage kunnen leveren aan de huisvesting 

van ouderen. 

• Leg in het bestuursakkoord vast dat het gemeentebestuur een woonzorgvisie 

opstelt. Dit vraagt om samen met belanghebbenden uit de diverse 

aandachtsgebieden dit onderwerp verder te verkennen en nader uit te werken in 

concrete plannen. 

• Regel in het bestuursakkoord dat bij de uitvoering van woningbouwprojecten 

ambtelijke continuïteit wordt gewaarborgd als voorwaarde voor een vlotte en 

professionele uitvoering van woningbouwprojecten.  

• Tenslotte, leg in het bestuursakkoord vast dat het nieuw aantredende college van 

B&W in het belang van adequate zorg voor ouderen voortzetting nastreeft van het 

periodieke overleg met de stichting Ouderen Samen.  

 

Toegankelijkheid 

Zoals hopelijk bekend, zijn er de afgelopen twee jaar flinke bewegingen in gang gezet op 

het gebied van Toegankelijkheid en Inclusiebeleid. Met de landelijke ratificatie van het 

VN verdrag Handicap is er een grote en belangrijke taak bij gemeentes neergelegd.  

In 2018 heeft gemeente Vught als een van de eerste gemeentes het landelijk Manifest 

“Iedereen Doet Mee” ondertekend. Daarmee heeft onze gemeente de intentie 

uitgesproken om zich aan de hand van de opgestelde Inclusie Agenda, hard te maken 

voor het verbeteren van de Toegankelijkheid in brede zin binnen de hele gemeente 

Vught. En daarin als gemeente zelf uiteraard het goede voorbeeld te geven.  

Enkele belangrijke speerpunten van deze inclusie agenda zijn : 

• Het verbeteren en onderhouden van de digitale toegankelijkheid van 

(gemeentelijke) websites en gebruik van begrijpelijke taal, zodat informatie voor 

iedereen bereikbaar wordt; 

• Het verbeteren en onderhouden van de toegankelijkheid van het netwerk van 

Openbaar Vervoer zodat niemand meer beperkt hoeft te worden door het 

ontbreken van vervoersvoorzieningen; 

• Het blijvend faciliteren van het Testteam Toegankelijkheid i.o. zodat zij 

ondernemers en bedrijven kunnen adviseren op verbeteren van bereikbaarheid en 

toegankelijkheid binnen onze gemeente en samen met ondernemers en bedrijven 

kunnen werken aan verbeteringen; 

• Het creëren en faciliteren van Openbaar Toegankelijk en Rolstoelvriendelijk 

sanitair, niet alleen in het Centrum van Vught maar verspreid over de hele 

gemeente, inclusief Cromvoirt en Helvoirt. Dit ook en vooral op plaatsen waar 

bijvoorbeeld herdenkingen en openbare activiteiten plaatsvinden, zoals “meer 

bewegen in de openbare ruimte”. Daarbij is zeker ook het communiceren over de 

mogelijkheden erg belangrijk, zodat iedereen die dat nodig heeft weet waar men 

terecht kan en met een gerust hart de deur uit kan.  

 



 

Omdat we genoemde speerpunten bij de onlangs gehouden herindelingsverkiezingen in 

geen enkel partijprogramma genoemd zijn, vragen wij u langs deze weg om hier tijdens 

de coalitie-onderhandelingen nadrukkelijk aandacht op te vestigen. Simpelweg omdat het 

een wettelijke opdracht is aan gemeentes en omdat er al gerichte stappen zijn gezet. 

Wij hopen en rekenen erop dat de door ons genoemde punten op het gebied van wonen 

en toegankelijkheid in ieder geval een plekje zullen krijgen in het op te stellen Coalitie-

programma voor de komende jaren en volgen de ontwikkelingen met belangstelling. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur en projectleiders Ouderen Samen. 

www.ouderensamen.nl 


