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Hilvarenbeek 24 november 2011 
 

Betreft: advies woon-zorgvoorzieningen 

 

Geacht College, 
 

Leden van de Participatieraad hebben enige maanden geleden de presentatie voor de Commissie 

Welzijn over de woon-zorgvoorzieningen bijgewoond. Tijdens één van onze vergaderingen hebben 
wij met mevrouw L. Hendriks een gesprek gehad over onze visie op deze voorzieningen, opdat onze 

input verwerkt kon worden in het voorstel. Deze procedure is ons goed bevallen. 

 

Allereerst onze waardering voor het weloverwogen voorstel en de voortvarendheid waarmee gewerkt 
is.  

 

We hebben enkele opmerkingen. 
Bij “diverse uitgangspunten” zien we graag vermeld dat de te realiseren woningen zodanig worden 

gebouwd dat wanneer de vergrijzing over haar hoogtepunt is zij geschikt (te maken) zijn voor andere 

doelgroepen. Uit onderzoeken blijkt dat de behoeftecijfers voor na 2030 nog bijgesteld dienen te 
worden aangezien het aantal “babyboomers” dan snel afneemt. Een flexibiliteit in de manier van 

bouwen is dan ook gewenst. 

 

Dat ouderen met de indicatie beschermd wonen geconcentreerd wonen is vanzelfsprekend. Zij 
behoeven immers 24 uur zeer nabije zorg. Voor ouderen met een indicatie verzorgingshuiszorg en 

verzorgd wonen willen we graag dat u in de kernen eens onderzoekt of de concentratie van woningen 

voor deze ouderen aan hun wens tegemoet komt. De trend is immers dat niet meer van het bestaand 
aanbod wordt uitgegaan, maar dat maatwerk geleverd wordt. Het kan best zijn dat de ouderen er voor 

kiezen op “eilandjes in de wijk” in een meer gemêleerde omgeving te wonen. We begrijpen dat de 

zorgaanbieders liever een geconcentreerd wonen voorstaan, maar we menen dat de kleine afstanden in 
ons dorp een minder geconcentreerd bouwen rechtvaardigen. 

 

Bij “samenwerking met Thebe en Leystromen” geeft u terecht aan dat er een zekere spagaat bestaat 

tussen de productie die Thebe wil leveren en het recht op een eigen regie van de zorgvrager om zelf 
een zorgaanbieder (in natura of via een PGB) te kiezen. We waarderen het dat u een samenwerking 

met andere partijen niet uitsluit. Wij adviseren u niet alle kaarten op één aanbieder te zetten. 

 
Op bladzijde 9 “draagvlak” zien we ook graag de Participatieraad t.z.t.vermeld. 

 

Wij hopen werkelijk dat de rijksbezuinigingen bij Thebe en de marktontwikkelingen en nieuwe 

wetgeving bij de Leystromen geen belemmeringen zullen vormen voor het realiseren van de woon-
zorgvoorzieningen. 

 

Wij geven een positief advies en wensen u succes met de uitvoering van het voorstel. 
 

Met vriendelijke groeten 

namens de Stichting Participatieraad Wmo Hilvarenbeek 
 

 

B.Feldbrugge-Okhuijsen (secretaris) 

 


