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Motie Ouden Huis
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 1 november 2018, gehoord de
beraadslaging,
Overwegende dat:
 Het Ouden Huis een nieuwe woonvorm is, bedoeld voor oudere inwoners met of zonder
zorgvraag en met een inkomen tussen AOW en middeninkomen.
 Deze woonvorm een segment van de leegte opvult welke is ontstaan bij het opheffen van
de verzorgingstehuizen oude stijl.
 De ideale grootte voor deze woonvorm om en nabij de 26 wooneenheden bedraagt.
 De initiatiefnemers in Woerden de vraag naar deze woonvorm hebben geïnventariseerd
en er vanuit de wijken Schilderskwartier en Molenvliet reeds 300 kandidaat bewoners
hebben geregistreerd.
 De initiatiefnemers eerder hun plannen wilden realiseren op de bouwlocatie aan de Jan
Steenstraat die afviel en nu interesse hebben voor het oude Minkema schoolgebouw of
een andere geschikte locatie in Woerden of in de kernen.
 Deze vorm van seniorenhuisvesting nieuw is in Woerden.
 In Waddinxveen en Bodegraven (aan de vrije Nesse) vergevorderde plannen zijn voor
deze woonvorm.
Is van mening dat:
 Deze woonvorm er is voor oudere alleenstaanden en echtparen en zorg biedt tot het
laatst, ook als er 24 uur per dag zorg nodig is;
 Deze woonvorm voor iedereen betaalbaar is, ook voor mensen met alleen AOW;
 Deze woonvorm kwaliteit en geborgenheid creëert, eenzaamheid reduceert en ouderen
een veilig en sfeervol huis geeft.
Verzoekt het college:
 Het gesprek aan te gaan met de initiatiefnemers en intensief mee te denken met hen
bij het zoeken naar een geschikte locatie voor het realiseren van deze voor
Woerdense ouderen zeer gewenste en nieuwe woonvorm.
 de mogelijkheid van deze en mogelijke andere bijzondere woonvormen voor ouderen
en andere groeperingen met specifieke woonwensen op te nemen in de woonvisie.
en gaat over tot de orde van de dag.
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