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De toekomst van woongroepen
In onze 'Zaterdag Live' uitzending van zaterdag 24 september 2022, richten wij ons naast de actuele en culturele zaken - in het stamtafelgesprek op het thema “De
toekomst van woongroepen”.
Gasten aan tafel zijn:
Raymond van Hooft (woongroep Anna Paulowna), Terry van der Heide (Centrum
Woongroepen), Lesley Arp (raadslid SP) en een woordvoerder van Staedion.
In een vergrijzende stad als Den Haag, waar mensen steeds langer zelfstandig moeten blijven
wonen en waar zorg steeds meer thuis plaatsvindt, is er een vorm van wonen die steeds meer
in trek komt, nl. Groepswonen. Er zijn al tientallen woongroepen in de stad, die soms al
decennialang bestaan. In woongroepen wonen mensen zelfstandig, maar heerst er een
natuurlijke bewustwording om een veel intensiever sociaal contact te onderhouden dan in de
‘gewone’ appartementencomplexen. Dit biedt mogelijkheden om mensen laagdrempelig in een
netwerk van medemensen te houden.
Is dit een oplossing tegen sociaal isolement? Kan het bijdragen aan het efficiënter huisvesten
van mensen in een stad waar woonruimte een steeds schaarser goed lijkt te worden? Er zijn
inmiddels appartementencomplexen, waar mensen met en zonder een beperking een
woongroep vormen. En ook woongroepen van ouderen en jongeren door elkaar zijn in
opkomst.
De Gemeente Den Haag is bezig met beleid om woongroepen te stimuleren met subsidies.
Redenen genoeg om een discussie aan onze stamtafel te wijden aan de toekomst van deze
manier van wonen.
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