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CU: bevorder
zelfstandig
wonen ouderen

• Basisschool De Trimemoet
ouderenwoonvorm worden

Peter Halbersma

Beetsterzwaag | De provincie Frys-
lân moet nieuwe woonvormen voor
ouderen voorrang geven op andere
woningbouwbestemmingen. Daar-
voor pleit de ChristenUnie vandaag
bij een bezoek van partijleider Gert-
Jan Segers aan Beetsterzwaag. Met
het sluiten van veel verzorgingshui-
zen lukt het ouderen niet altijd in
hun vertrouwde woonomgeving te
blijven als de zelfredzaamheid min-
der wordt. Gezamenlijke woonvor-
men, met behoud van de nodige zelf-
standigheid, moeten dat tegengaan.

,,Omdat veel verzorgingshuizen
sluiten en ouderen langer thuis blij-
ven wonen, zijn nieuwe woonvor-
men nodig om ervoor te zorgen dat
mensen waardig ouder kunnen wor-
den”, zegt CU-Statenlid Wiebo de
Vries. ,,Genoeg geschikte woonvor-
men zijn belangrijk om te voorko-
men dat ouderen naar elders moeten
verhuizen enhun vertrouwde sociale
omgeving dan missen. Ook komen
hierdoor gezinswoningen vrij voor
jongere generaties. Dat is weer goed
voor de leefbaarheid van dorpen en
kernen.”

Segers wil dat provincies een pro-
vinciaal ‘ouderenwoonakkoord’ slui-
ten omhierover afspraken temaken.
,,Een goede buur is voor veel ouderen
minstens zo belangrijk als een verre
vriend. Voor die ‘goede buren’ moe-
ten we ruimte maken. Dat gebeurt
nog te weinig. Nieuwe woonvormen
voor ouderen en vaak ook dóór oude-
ren verdienen onze steun.”

Het bezoek aan Beetsterzwaag staat
daarbij niet op zichzelf. Daar komt
het gebouw en de grond van openba-
re basisschool De Trime vrij, nu die
school met christelijke basisschool
De Paedwizer fuseert en op een ande-
re plek in september verder gaat. Een
groep zelfstandig wonende senioren
wil graag op het terrein een eigen
min of meer beschutte woonvorm
stichten. Volgens de ChristenUnie is
het echter de vraag of dat gaat luk-
ken: ook commerciële partijen heb-
ben interesse.

Boodschappen doen en wassenBoodschappen doen en wassen
DeVries: ,,Deprovinciemoetdanzor-
gen dat de ouderen ondersteuning
krijgen endat regelgeving zo’n initia-
tief mogelijk maakt. We kennen in
Fryslân nog niet zo’n samenleefvorm
waarbij ouderen elkaar helpen met
boodschappen, eenpotje koken,was-
sen of gewoonbij elkaar over de vloer
komen. Maar die behoefte elkaar te
helpen is er wel degelijk.” Een
spreekuur van de huisarts op de loca-
tie zou bovendien de reistijd bij zorg-
behoefte kunnen wegnemen.

De Friese Statenfractie heeft de
Knarrenhof in Zwolle als voorbeeld.
Daar zitten zelfstandige woningen
aan een hofje en hoeven bewoners
niet afhankelijk te zijn van familie,
vrienden of externe zorg. De buren
zorgen er voor elkaar.

Segers: ,,Het is aandeoverheid om
langszij te komenendit soort nieuwe
woonvormen voor ouderen te facili-
teren. Het maatschappelijk belang
van nieuwe woonvormen is veel gro-
ter dan het financiële belang van een
zo hoog mogelijke prijs voor de
grond. Ik wil dat ouderen aan het
langste eind trekken en niet deze
commerciële jongens.”


