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Seniorvriendelijke stad
Ik sta hier met een dubbele pet op.
Als columnist, zoals ik aangekondigd ben, maar ook als directeur Centrum Groepswonen.
Centrum Groepswonen wordt gesubsidieerd door de gemeente Den Haag om het
groepswonen in brede zin bekend te maken, bestaande woongroepen te ondersteunen en
vooral ervoor te zorgen dat er nieuwe woongroepen en andere kleinschalige woonvormen bij
komen.
Die urgentie is enorm groot, want alle demografische ontwikkelingen laten zien, dat in de
komende decennia het aantal ouderen sterk toeneemt en dus ook de behoefte aan passende
woonvormen.
Dat vergt creatieve oplossingen. De vertrouwde verzorgingshuizen zijn immers verdwenen en
iedereen wordt geacht langer zelfstandig thuis te blijven wonen.
Tussen een gewone woning en het verpleeghuis is er (bijna) niets.
Als gevolg van het totaal verkeerde bezuinigingsbeleid van de regering om de
verzorgingshuizen te sluiten, zonder dat er nagedacht is over een goed alternatief.
Daarnaast hebben we ook nog eens te maken met een steeds groter wordende woningnood.
Bij ons melden zich heel veel ouderen (en jongeren trouwens ook), die alleen zijn, die heel
graag ergens willen wonen, waar naar elkaar omkijken en nabuurschap vanzelfsprekende
begrippen zijn.
Deze mensen kom ik nog niet tegen in het actieprogramma: ‘Seniorvriendelijke stad’.
In tegenstelling tot wat vermeld wordt; namelijk dat er steeds meer woongroepen bij komen;
komen er steeds meer mensen op onze wachtlijst bij. Dat zijn er ondertussen al meer dan
1000, en dat aantal stijgt gestaag. En dat zijn dan alleen nog maar de mensen, die het lef
hebben om zich te melden bij ons.
Het realiseren van passende kleinschalige collectieve woonvormen is complex; het heeft met
stenen, met geld en natuurlijk vooral met mensen te maken.
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Het actieprogramma ‘Seniorvriendelijk Den Haag’ is een prettig leesbaar stuk, er worden veel
thema’s in aangesneden en er gaat iets optimistisch van uit. Er zijn een heleboel mooie zorgen welzijnsorganisaties bij dit stuk betrokken geweest. En Haagse senioren. Minstens 20%
van alle Haagse senioren begrijp ik. Dat geeft een goed gevoel, maar het gevaar van een
goed gevoel is dat we in slaap gesust worden.
Een actieplan zou meer moeten zijn; een plan waarin staat hoe de acties aangepakt en
uitgevoerd gaan worden en door en met wie.
Een plan waar de energie, de daadkracht en ook het gevoel van urgentie van afspat. Een plan
waaraan marktpartijen, bouwers, woningcorporaties, financiers meedoen .
En vooral ook jongeren, want de ervaring leert dat juist een mix van leeftijden elkaar vitaal
houdt.
Een plan ook bedoeld voor die 80% van de Haagse senioren, die blijkbaar nu nog niet bereikt
worden.
Een plan om er voor te zorgen, dat we niet alleen nu maar ook over 30 jaar een
seniorvriendelijke stad hebben.
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