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Leiden, 14 april 2018

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Oegstgeest

Reactie op de concept gebiedsvisie Overgeest

Inleiding
De Adviesraad Sociaal Domein Oegstgeest heeft in januari 2018 een advies uitgebracht over de
realisatie van de Oegstgeester Woonvisie. In dit advies vragen wij met name aandacht voor de
huisvesting van bijzondere doelgroepen en langer zelfstandig wonende ouderen.
Ook in de commissievergadering van 11 januari 2018 is bij de “beeldvormende beraadslagingen”
over Overgeest benadrukt, dat er na de historische en landschappelijke analyses duidelijkheid moet
komen over de manier waarop de Woonvisie wat betreft woonvoorzieningen voor langer zelfstandig
wonende ouderen zal worden ingepast in de bouwplannen voor Overgeest.
Jammer genoeg vinden wij hierover weinig terug in de voorliggende concept gebiedsvisie
Overgeest. We willen daarom graag nogmaals aandacht vragen voor deze groep.
Langer zelfstandig wonende ouderen
Bij de decentralisatie van taken in het Sociale Domein naar de gemeente en de veranderingen in de
langdurige zorg is langer zelfstandig wonen een belangrijk doel.
In de Oegstgeester Woonvisie en de Regionale Woonagenda wordt meer of minder uitgebreid
vermeld, wat de gevolgen zijn van de wijzigingen in het zorgstelsel door de aanscherping van de
functie van verpleeghuizen en het verdwijnen van verzorgingshuizen. Ouderen zijn in toenemende
mate aangewezen op woonvoorzieningen waarbij op afroep en in de nabijheid gerekend kan worden
op hulp en ondersteuning, op een ontmoetingsruimte, etc.
Het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord heeft een brief aan alle politieke
partijen gestuurd waarin zij aandacht vragen voor zelfstandig thuiswonende ouderen.
Op het gebied van wonen en woonomgeving adviseren zij aan de gemeenten:
- zorg voor voldoende veilige, aangepaste woningen
- creëer nieuwe woonvormen, waarin onderlinge hulp wordt gestimuleerd (hofjes, woon-zorg
coöperaties etc.)
- zorg voor adequate en betaalbare vervoersmogelijkheden naar winkels, zorgverleners en
ontmoetingsplekken in de buurt.

Volgens de Bevolkingsprognose van het CBS zal het aantal (kwetsbare) ouderen als gevolg van de
dubbele vergrijzing fors stijgen.
Wij adviseren de gemeente om concrete plannen te maken voor kwetsbare ouderen die langer
zelfstandig willen/moeten wonen.
Veel Oegstgeestse ouderen willen graag in Oegstgeest blijven wonen. Benut de mogelijkheden die
Overgeest biedt door voor ouderen geschikte woningen op te nemen in de gebiedsvisie.
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