netwerk maatschappijkritische 50+vrouwen

Inbreng van WOUW bij open inspraak avond 'Bestuur in wording',
georganiseerd door de politieke partijen die een coalitie willen aangaan, in het Zonnehuis,
24 april 2018
Onderstaande tekst is uitgesproken door Dini Eekhuis, 86 jaar

Hoewel wij als oudere vrouwen meerdere zaken in het gemeentebeleid verbeterd zouden
willen zien, maken we ons de meeste zorgen over de teloorgang van goede zorghuisvesting
van ouderen, gekoppeld aan ontmoetingsmogelijkheden.
OUDERENHUISVESTING EN VOORKOMEN VAN VEREENZAMING:
HOMOGENE FLATGEBOUWEN IN GEVARIEERDE BUURTEN
Bij het ouder worden, en daarmee gepaard gaande toename van beperkingen,
wonen mensen vaak niet in een woning waar je oud in kunt worden. Veel mensen willen
juist op hoge leeftijd graag in hun oude buurt blijven wonen. Daar hebben ze hun vangnet
van bekendheid met mensen rondom hen en ontmoetingsplekken. Daarnaast zijn ze ook
graag in een omgeving van gelijkgezinde mensen met een soortgelijke leefstijl. Met
voortdurend wisselende buren ligt in de grote stad vereenzaming op de loer. Natuurlijk
zullen mensen in de grote stad steeds geconfronteerd worden met verschillende leefstijlen.
Maar in een gevarieerde buurt zijn de mogelijkheden tot contacten met andere culturen
voldoende aanwezig.
Om vereenzaming te ondervangen hebben wij een voorstel.
Om meer mogelijkheden tot ontmoeting te creëren zou per wijk tenminste één flatgebouw
gereserveerd moeten worden voor ouderen. Leegkomende woningen worden dan in dit
flatgebouw alleen aan aflopende gezinnen en alleenstaanden vanaf 55+ toegewezen.
Ouderen die in hun buurt een passende woning zoeken krijgen voorrang. Ze laten hun oude
woning achter voor een andere woningzoekende.
Als geen ontmoetingsruimte om de hoek voorhanden is, dan wordt een woning op de
begane grond vrijgemaakt voor ontmoeting en informatie.
Zo wordt onze stad een Age Friendly City waarin het voor ouderen goed wonen is,
saamhorigheid kan ontstaan en vereenzaming zal minder snel optreden.
Door het organiseren van dergelijke 'samenlevingsprojecten' (zo nodig door
beroepskrachten) kan bevorderd worden dat meer gezamenlijk wordt opgetrokken, terwijl
ook het wonen zelf in een flat met liften meer ruimte biedt om zich ook buiten de flat te
ontplooien.
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Dit model biedt geen garanties tot het einde. Voor ouderen die intensieve professionele zorg
nodig hebben (6%), zowel lichamelijk als geestelijk, zal tijdelijke of voortdurende zorgopvang
noodzakelijk blijven. Maar met bovenstaand model kan een grote slag worden geslagen om
ouderen op een prettige manier hun laatste levensjaren te doen doorbrengen. Leven in een
prettige woning en omgeving draagt bij aan het welbevinden van mensen en kan veel
levensvreugde toevoegen, ook als er steeds meer beperkingen opdoemen.

------------------------------------------------------------------------------In een volgende stuk staat een en ander verder uitgewerkt met de titel:
‘Gespikkeld wonen’
Praktische uitvoering
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