Oproep aan gemeentebesturen
Samen aan de slag voor een goed en betaalbaar
woonaanbod voor senioren!
Wonen is een belangrijk thema voor de politiek, een thema dat alle generaties raakt. Zeker nu er zo’n
grote krapte is op de woningmarkt. ‘Senioren blijven te lang in hun woning’ en ‘Vastgoedhandelaren
verpesten de markt’ zijn veel gehoorde kreten. Naar elkaar wijzen heeft weinig zin, samen naar
oplossingen zoeken is een beter idee. In dit pamflet geeft Netwerk Senioren Limburg (NSL) aan wat
senioren willen en nodig hebben. De inhoud is mede gebaseerd op een woonwensenpeiling eind
2021 van NSL en Burgerkracht onder 50-plussers. Conclusie van deze peiling: senioren willen graag
samen met de nieuwe gemeentebesturen in gesprek en aan de slag om zo samen een goed en
betaalbaar woningaanbod te realiseren.
De meeste senioren zijn tevreden met hun woonsituatie. Ze voelen zich thuis in hun straat/buurt
en willen daar ook het liefst blijven wonen.
Senioren willen voorzieningen dicht bij waar ze wonen. De top 5 van belangrijkste voorzieningen
die senioren graag zien binnen 15 minuten loopafstand: Huisarts - Supermarkt - Apotheek Pinautomaat - Bushalte
Door de snel toenemende vergrijzing ontstaat er een groot tekort aan geschikte woningen voor
senioren. In Limburg is de vergrijzing het hoogst. Een kwart van de bevolking is momenteel 65plusser. Daar maken senioren zich zorgen over. Er is nu al te weinig aanbod en wat er is, is voor
velen te duur.
Senioren willen meedenken en meebeslissen over het aanbod van woningen voor de eigen
doelgroep, zowel over ontwerp als realisatie.
De senioren die anders willen gaan wonen, willen best verhuizen naar een woning die beter past
bij hun levensfase. Die is echter niet op de gewenste locatie voorhanden. Ook financiën spelen
daarbij een rol.
Gemeenten moeten senioren meer ondersteunen rondom toekomstbestendig wonen.
Bijvoorbeeld met gratis woonadvies over veilig en levensloopbestendig wonen, in de eigen
woning. Of hulp bieden bij de zoektocht naar een nieuwe woning door senioren actief te
informeren over de mogelijkheden.
Het belangrijkste is dat gemeenten in gesprek gaan met senioren over hun woonwensen en behoeften. Ook over projecten rondom innovatieve woonvormen. Daar weten veel senioren nog
maar weinig van, terwijl die zeker goede kansen voor hen bieden. Samen kijken wat er nodig is
en hoe dat samen kan worden gerealiseerd. Daar worden uiteindelijk alle generaties beter van.

