Aan de leden van de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch
’s-Hertogenbosch, 18 mei 2020
Onderwerp: Woonvisie ‘s-Hertogenbosch

Geachte leden van de raad,

Het Seniorenplatform heeft met interesse kennis genomen van de Woonvisie van de gemeente
zoals die is voorgelegd aan uw raad. Met waardering heeft het platform geconstateerd dat er
rekening gehouden is met de opinie van het platform en dat er in de uitvoering van het programma
ook een , zij het bescheiden, rol is toegekend aan het platform, met name als het gaat om het
wonen van inwoners van 75 jaar en ouder. Het platform stelt vast dat de inzet van de woonvisie
ambitieus is, mede door het uiteenlopend karakter van de verschillende deelaspecten en doelen die
in de woonvisie aan de orde zijn gesteld.
Dat ambitieuze, alomvattende karakter is naar het oordeel van het platform meteen ook een bron
van zorg. Het kan ertoe leiden dat er wordt voorbijgegaan aan wezenlijke onderliggende vragen en
problemen zoals we die als platform ook hebben neergelegd in onze reactie op de woonvisie. Dan
gaat het bijvoorbeeld over het overheidsstreven om ouderen langer thuis te laten wonen. Dat
verdient waardering, maar brengt grote risico’s met zich mee 1. als er geen aansluitende
zorgvoorzieningen in de naaste omgeving zijn en 2. alternatieve woon/zorgmogelijkheden
ontbreken wanneer de nood echt aan de man komt. We denken als platform dat het van belang is
dat u als leden van de raad ook integraal kennis kunt nemen van onze reactie en de daarin
uitgesproken zorgen. Vandaar dat u bij deze brief ook het commentaar van het platform bij de
woonvisie aantreft. Deze reactie is afgelopen januari ook naar de afdeling WGZ van de gemeente
gestuurd.

met vriendelijke groet,
namens Seniorenplatform ’s-Hertogenbosch,

Wim Markerink, voorzitter

Carel van den Heuvel, secretaris

Het Seniorenplatform ’s-Hertogenbosch is ontstaan vanuit de Seniorenraad en vormt een platform waarin
bijna alle seniorenorganisaties in ’s-Hertogenbosch participeren

