CONCEPT
Motie - Kleinschalige woonvormen voor senioren die niet alleen willen wonen
De gemeenteraad van Woerden, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel
bestemmingsplan Snellerpoort, in vergadering bijeen op 22 april 2021,
constaterende dat:
1. er in Woerden in de afgelopen jaren regelmatig discussie is geweest over de realisatie van
kleinschalige woonvormen voor senioren die niet alleen willen wonen;
2. een geschikte locatie hiervoor tot op heden niet gevonden is (de locatie Minkema wordt nog
nader onderzocht),
overwegende dat:
1. er in de woonvisie 2019-2024 is vastgelegd dat er binnen Woerden ruimte is voor
alternatieve woonvormen;
2. tijdens informatieavonden van de gemeenteraad is gebleken dat er in Woerden grote
behoefte is aan kleinschalige woonvormen voor alleenstaande senioren die niet alleen willen
wonen,
verzoekt het college:
binnen het vast te stellen bestemmingsplan Snellerpoort in overleg met de ontwikkelaars op
minimaal één locatie een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande senioren die niet alleen willen
wonen te realiseren,
En gaat over tot de orde van de dag.
Indieners:
Toos van Soest, CDA
Lenie van Leeuwen, LijstvanderDoes
Marguerite Boersma, Progressief Woerden

CONCEPT
Toelichting:
In de woonvisie 2019-2024 staan de volgende speerpunten beschreven:
1. Bouwen voor doorstroming;
2. Bouwen voor 1-2 persoonshuishoudens;
3. Bouwen voor een mix aan doelgroepen;
4. Nieuwe initiatieven de ruimte geven;
5. Zoveel mogelijk aansluiten bij de markt.
Deze motie sluit aan bij alle genoemde speerpunten. Door nieuwe initiatieven die zich richten op de
huisvesting van ouderen wordt tegemoetgekomen aan alle genoemde speerpunten. Naast de
discussie over de realisatie van het ‘Ouden Huis’ in onze gemeente willen we dat ook andere
woonvormen de mogelijkheid krijgen in Woerden. Het ‘Ouden Huis’ is slechts één van de
mogelijkheden. Er zijn tal van voorbeelden voor wonen voor ouderen. Zie bijvoorbeeld:
https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/wonen-en-zorg/overzicht-woonvormen.html en het
al bestaande Thuishuis in Woerden.
Snellerpoort lijkt de indieners een uitstekende locatie voor ouderenhuisvesting in de buurt van onder
andere een gezondheids- en een winkelcentrum.

