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Wijkklinieken
Ooit werden de tehuizen voor ouden van dagen ingeruild tegen thuiszorg op maat; ouderen
werden niet meer bijgezet in een volverzorgd pension met hun eigen zuster Clivia maar moesten
als vitale empty nesters vooral vrijwilligerswerk gaan doen, reizen en lekker thuis blijven.
De rekening krijgen we nu gepresenteerd, twintig jaar later. De doorstroming op de
huizenmarkt is tot stilstand gekomen omdat ouderen het goedkoopst af zijn in hun oude, te
grote en te ongemakkelijke huis. Terwijl nieuwbouw en woningsplitsing het nieuwe goud is en
dus buiten bereik is geraakt van de mensen die er recht op hebben.
De resterende ouderenwoningen worden zijn inmiddels onder de voet gelopen door
hoogbejaarden met lichamelijke ongemakken die zonder meer aangewezen zijn op intensieve
verzorging. Ouderenwoningen lijken te zijn veranderd van gezellige pensions tot doodsaaie
ziekenhuizen.
En de ouderen die in hun huis blijven wonen kunnen bij verlies van partner en kinderen vlakbij
de slechts compenseren door vrijwilligerswerk, eetgroepjes en vriendinnen. Wegkwijnen in
isolement moet niet in bejaardentehuizen maar ook niet achter de eigen oude voordeur. Het is
een oude architectenwijsheid dat je samenhangende wijken moet maken van eigen plekken: dat
geldt voor culturen, leeftijden en voor alle voorzieningen die daarbij horen.
De thuiszorg blijkt niet georganiseerd worden door incompetentie, hysterische concurrentie en
gebrek aan maatschappelijk aanzien. De thuiszorgers zelf zijn overwerkt, onderbetaald of
afgezwaaid.
Voeg aan die cocktail toe dat we de stad moeten transformeren in een energiezuiniger stad met
mínder gedwongen mobiliteit en met méér voorzieningen op fiets- en loopafstand. Scholen,
banen, winkels.
Als dat zo is, dan is er maar een pad te kiezen: schaalverkleining van onderwijs en zorg,
schaalverkleining van begeleid wonen voor alle groepen in de stad.
Een verrassend traditionele agenda voor een stad die niet meer is opgedeeld in parochies, maar
nog steeds is opgedeeld in buurten, wijkwinkelcentra en buurtvoorzieningen. Lage drempels
onderling contact, minder isolement en geen escalatie.
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Dit stadsbestuur is met de nieuwbouwwijk Binckhorst op het verkeerde pad: dat dreigt een
stadsdeel te worden dat niet een uitbreiding is van de binnenstad, maar ook niet een
zelfstandige leuke buurt tegen die binnenstad aan. Geen Zeeheldenkwartier of Regentes
Valkenbos zeg maar. Binckhorst is het resultaat van een vastgoedoperatie waarbij de stad haar
verdienvermogen uitspeelt. Vanaf 1 januari volgend jaar is de omgevingswet van kracht: de nu
genoemde leefbaarheidsaspecten – inclusief de wijkklinieken – horen daar integraal aan de orde
te komen.
De stad van Marnix Norder en Henk Harms die pleinen en grond bij opbod verkopen zoals het
KJ plein en de Binckhorst is dan beëindigd.
Het wordt nog wel wat hoor, dat Den Haag.
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