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In deze nieuwsflits : 

 Een korte enquete om uw mening te peilen over de  

maatregelen rondom de indamming van het Corona – virus 

 Een voorbeeldbrief van een afdeling om aandacht te vragen  

van de lokale politiek over seniorenhuisvesting 

 Een bericht van Roald van der Linde en Helma Lodders over  

uw belastingaangifte 

 Tips om contact te houden met elkaar 

 Onze aangepaste website 

Mede namens Minie, let op uzelf. Houd contact, dat kan goed via de mail. En 
blijf gezond!  
Groet, Franca 
 
Korte enquête 
 
Het leek Minie en mij een goed idee om u een paar vragen te stellen over hoe u 
omgaat met de huidige Corona-crisis. Immers, deze is vooral voor senioren extra 
spannend aangezien zij een grote risicogroep vormen. De enquete is anoniem. 
We vragen u niet naar uw naam of andere gegevens en uw input is niet 
herleidbaar tot uzelf. Alleen uw secretaris kan uw antwoorden zien en zal een 
samenvatting maken van uw reacties zodat wij op onze beurt onze Kamerleden 
kunnen informeren. Als velen van u deelnemen komt dit de waarde van de 
inbreng ten goede. Graag uw reacties! 
 

druk hier om naar de enquete te gaan 
 
Lukt het niet dan kunt u ook van deze doorlink gebruikmaken: 
 
https://www.enquetesmaken.com/s/TNSiS123 
 
Voorbeeldbrief 
 
De fractie van de VVD uit Bergen op Zoom heeft bijgevoegde brief opgesteld en 
naar het college gestuurd. Ik heb de brief enigszins aangepast zodat deze 
wellicht door meerdere partijen verzonden kan worden naar het college van de 
eigen gemeente. Met dank aan raadslid Maarten ’t Hoff dat hij deze brief met 
ons wilde delen.  

https://www.enquetesmaken.com/s/TNSiS123
https://www.enquetesmaken.com/s/TNSiS123
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VOORBEELDBRIEF VOOR UW LOKALE POLITICI  

 

Betreft: op zoek naar locaties voor senioren woongemeenschappen  

 

Geacht College,  

 

In aanvulling op de brief van de D66 fractie d.d. 4 februari 2020 betreffende “krapte op de woningmarkt” brengt 

de (AFZENDER VERMELDEN) het volgende onder de aandacht:  

 

Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen toe, in onze samenleving, ook in (WOONPLAATS OF GEMEENTE 

VERMELDEN) . 

Als maatschappij willen we graag dat ouderen zolang als mogelijk zelfstandig wonen en dat ouderen elkaar 

daarbij kunnen helpen. Ook de overheid streeft daarnaar.  

 

Het beleid dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in een woning verblijven, kan eenzaamheid veroorzaken. Dat 

zou voorkomen kunnen worden door in een vrijblijvende woongemeenschap samen te wonen.  Wij vernemen 

diverse oproepen en signalen daartoe. Wij onderkennen  de noodzaak om tot andere woonvormen te komen. 

Immers verzorgingshuizen sluiten en door extramuralisering van de zorg  neemt  het aantal plekken in 

verpleeghuizen af. 

 

Er komt er een zeer grote toename van het aantal thuiswonende senioren die daar zorg en ondersteuning nodig 

hebben. Vele ouderen zitten “te wachten”, bijvoorbeeld op de thuiszorg voor het aan en uit doen van 

steunkousen, de medicijnen, op “tafeltje -dekje”, op de boodschappen service enz. enz. Hele dagen alleen thuis, 

wachten op. Bovendien kost het veel geld om woningen aan te passen zodat mensen e r goed oud kunnen worden.  

 

De behoefte aan wooneenheden voor senioren in de nabijheid van voorzieningen zal toenemen. Door in deze 

projecten te investeren zal de doorstroming versnellen. Zo komt er weer meer aanbod voor starters en jonge 

gezinnen die in een eengezinswoning willen wonen. Uiteraard zullen de wooneenheden in verschillende 

prijsklassen moeten worden aangeboden, zowel koop als huur, zodat deze woonvorm voor iedereen toegankelijk 

is.  

 

Al op verschillende plekken in Nederland zijn er groepen ouder en die met elkaar een woningproject willen 

ontwikkelen dan wel ontwikkeld hebben.  

 

Het bekendste particuliere initiatief op het gebied van bouw voor senioren is Knarrenhof 1 dat als eerste in Zwolle 

is gerealiseerd. De woningen zijn zo ingericht dat ouderen er kunnen blijven wonen als ze zorg nodig hebben. Er 

is een gemeenschappelijke tuin of ruimte, net als in traditionele hofjes. Bewoners zijn zelfstandig, maar letten 

wel op elkaar. Er zijn inmiddels zeven andere plaatsen in Nederland waar naar verwachtin g binnen twee jaar 

wordt gestart met de bouw.  

 

Deze woonvorm is ook te koppelen aan andere huisvesting, denk b ijvoorbeeld aan een dergelijk hofje waar een 

verdieping op wordt gezet zodat het ook geschikt wordt voor onder andere jongerenhuisvesting, starters en 

gezinnen. Dit kan in combinatie met senioren waarbij jongeren ouderen kunnen helpen.  

 

De overheid stimuleert dit soort kleinschalige alternatieve woonvormen door middel van een subsidieregeling 

voor een haalbaarheidsonderzoek. Daarnaast staat de overh eid borg voor 90% van de benodigde leningen in de 

ontwikkelingsfase en voor 15% van de leningen in de bouw - en na-financieringsfase. Vanaf 2021 is hiervoor 

maximaal 164,4 miljoen euro beschikbaar. Verder heeft de overheid bij monde van minister De Jonge in  2019 een 

beroep gedaan op de gemeenten om voor dit doel grond ter beschikking te stellen.   

 

De (AFZENDER) vraagt het college of deze overheidsregeling van toepassing is op mogelijke projecten in 

(WOONPLAATS OF GEMEENTE) en te inventariseren welke locaties hiervoor in aanmerking kunnen komen. Met 

belangstelling kijken we uit naar de beantwoording van onze vragen, conform artikel 36 RvO. 

 
1 https://knarrenhof.nl/  

 

https://knarrenhof.nl/
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Uw belastingaangifte Een bericht van Roald van der Linde en Helma Lodders 
over uw belastingaangifte.  
 
“Mensen die hun belastingaangifte niet kunnen doen omdat ze geen hulp kunnen 
inroepen, kunnen uitstel aanvragen. Uitstel kan via de site of schriftelijk worden 
aangevraagd en wordt verleend tot 1 november 2020. Wie een ( inmiddels 
afgezegde) afspraak met de Belastingdienst had krijgt automatisch uitstel. 
 
Er komt nog een vervolgoverleg waarin gesproken wordt over automatisch 
uitstel voor meer groepen.” 
 
 
Tips om contact te houden met elkaar 
 

- Bellen kan altijd, kent u mensen die alleen wonen bel ze dan regelmatig 

om te horen of ze nog hulp nodig hebben of gewoon om een praatje te 

maken. Binnen de familie kun je ook afspraken maken wie er belt en 

wanneer 

- Via What’s app kun je videobellen. Zo kun je elkaar zien én spreken. 

What’s app kun je installeren op je mobiele telefoon. De instructies zie je 

via deze doorlink: doorlink om video te bellen via what's app 

- Spelletjes als Wordfeud (soort scrabble) of andere spellen die je via je 

mobiele telefoon kunt doen  

- Er is een gratis belservice voor senioren. doorlink naar gratis senioren 

belservice 

- Gewoon een kaartje sturen of een mooie tekening van de kinderen 

 
Onze aangepaste website 
 
Bakir Lashkani helpt ons met het actueel houden van onze website. doorlink 
naar website seniorennetwerk.  

https://faq.whatsapp.com/nl/android/26000026/?category=5245237
https://www.careynplus.nl/help-mij-bij/zelfstandig-wonen/praten-helpt/
https://www.careynplus.nl/help-mij-bij/zelfstandig-wonen/praten-helpt/
https://seniorennetwerk.vvd.nl/
https://seniorennetwerk.vvd.nl/

