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Indieners voorstel: A.J. Raijer (PVV), A.F. van den Berg (SP), L. van Hilten (CDA), L. Vestering 

(PvdD) en J. De Leeuw (APOPA) 

 

 

Onderwerp Ronde Tafelgesprek: Van Seniorenhuisvesting (55+) naar levensloopbestendig 

(ver)bouwen en langer zelfstandig thuis wonen nu en in de toekomst 

 

 

Toelichting: 

  

Tijdens de besprekingen van het agendavoorstel over seniorenhuisvesting hebben de indieners 

aangegeven een Ronde Tafelgesprek te organiseren over dit onderwerp.  

De indieners willen graag in gesprek met de woningcorporaties en de andere partners in de stad over 

seniorenhuisvesting (sociale huur) in Almere.  

 

Tijdens de agendering is gesproken over het acute probleem van een te kleine lift in het 55+ complex 

aan de Haasweg en dat aan deze lift in december groot onderhoud zal plaatsvinden. 

De indieners van het rondetafelgesprek waren toen en zijn nog steeds van mening dat deze lift en liften 

in soortgelijke situaties vervangen dienen te worden door grotere liften zodat de bewoners bij 

calamiteiten met gezondheid en/of overlijden,  per brancard humaan en met respect uit het complex 

vervoerd kunnen worden.  

De opdracht van het Rijk is dat ouderen langer thuis moeten blijven wonen, dat betekent dat de 

woningen daar ook op aangepast dienen te worden. Momenteel verblijven veel ouderen in een zogeheten 

55+ woningen die niet voldoen aan de door het rijk genoemde voorwaarden voor langer zelfstandig 

blijven wonen.  

De gemiddelde leeftijd van bewoners in vele van deze 55+ flats en woningen ligt nu rond de 70 a 80 

jaar.   

Meerdere fracties van de raad ondersteunen dit initiatief voor de ronde tafel en gaan graag in gesprek 

met de woningcorporaties en partners in de stad, hoe deze ‘uitdagingen’ kunnen worden aangepakt en 

opgelost.  

 

Geschikte woningen: langer zelfstandig wonen (Bron: Ouderenmonitor 2018_RIGO): 

“De gemiddelde oudere wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, vaak het liefst in zijn of haar eigen 

woning (zonder te verhuizen). Met de groeiende groep 65-plussers in Nederland is er dan ook een groeiende 

behoefte aan levensloopbestendige woningen. Een levensloopbestendige woning is een woning waar men ook met 

(gezondheids)beperkingen in kan blijven wonen. Het gaat daarbij om een woning die geschikt is of geschikt 

gemaakt kan worden voor bewoning door mensen met (gezondheids)beperkingen. 

Het aandeel woningen dat geschikt is of geschikt gemaakt kan worden voor bewoning door mensen met een 

beperking verschilt sterk per gemeente. Met name in de grote steden, waar bijvoorbeeld veel woningen een te 

smalle trap hebben voor het aanbrengen van een traplift, is het aandeel levensloopbestendige woningen beperkt. “ 

 

Vragen aan de deelnemers 

- Hoe kijkt u aan tegen de huidige voorzieningen voor ouderen in en rondom 55+ flats en 

woningen?  

- Zijn er snelle oplossingen denkbaar v.w.b. acute problemen zoals de (te) kleine lift op de 

Haasweg?  

- Wat zijn nu de trends in het land en welke maatregelen ziet u als oplossing op de korte, 

middellange en lange termijn?  

- Wat kunt u als partner in de stad zelf doen om de huidige 55+ complexen c.q. woningen 

seniorenproof / levensloop bestendig te maken?  

- Wat heeft u van de gemeente en/of rijksoverheid nodig om bestaande complexen/ woningen 

levensloop bestendig te maken? 

- Zijn hiervoor (aanvullende en meerjarige) prestatieafspraken nodig?  



 

 

 

 

 

 

 

Aan de ronde tafel zijn/ worden uitgenodigd; 

 

- De vijf Almeerse corporaties in Almere, 

GoedeStede, Alliantie, Ymere, Woonzorg Nederland en Habion Nederland 

- Yvonne Witter,  

adviseur bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. 

- Netty van Triest 

- Senior projectleider Platform31  

- Raadsfracties Almere 

 

Vanaf de publieke tribune kunnen in de discussie actief meedoen; 

 

- Inwoners van Almere 

- Huurdersorganisaties van Ymere, GoedeStede en Alliantie 

- Vertegenwoordigers van ouderen/ belangenorganisaties KBO, FNV en BO+ 

 

Voorgestelde wijze van bespreking: 

 

- Een korte inleiding door de initiatiefnemers 

- Korte presentatie en toelichting door de aanwezige partijen 

- Reacties op de stellingen en eventuele vragen 

- Onderlinge discussie  

 

 

Beschrijf wanneer de bespreking naar uw mening succesvol is verlopen: 

Wanneer voor alle raadsleden duidelijk is wat de mogelijkheden zijn voor korte termijn oplossingen en 

wat de plannen zijn van woningcorporaties en de rol van de gemeenteraad daarin m.b.t. de 

seniorenwoningen passend in een brede visie op wonen (2019-2040) in Almere. 

 

NB. Een Ronde Tafelgesprek is een activiteit die als doel heeft een onderwerp eerst wat nader te onderzoeken 

voordat eventuele politieke actie (motie, gesprek/vragenwethouder, initiatiefvoorstel) volgt. Het Ronde 

Tafelgesprek dient als voorbereiding op verdere agendering. Er komt geen besluitenlijst van een Ronde 

Tafelgesprek. Wel kan er op verzoek van de indieners beeldregistratie plaatsvinden (videotulen). 

 

Aan de informatieverstrekking en de informatie-uitwisseling worden geen besluitvormende of bindende 

uitspraken ontleend. 


