
Een tweede Woon-Manifest van het Ouderencontact Profburgwijk:   

“Ruimte voor seniorenwoningen in de Profburgwijk”   

en over de behoeften van jong en oud in de Profburgwijk:  

Kunnen jong en oud in de wijk vinden wat ze nodig hebben?  

Er is weinig ruimte: hoe gaan we daarmee om? 

 

De positie van ouderen in 2018 

Ouderen in Nederland en in de Profburgwijk worden steeds ouder. Dat brengt beperkingen met zich 

mee, hulpbehoevendheid en dreigende eenzaamheid. We willen daarom als ouderen zo lang mogelijk 

zelfstandig blijven wonen met onze buren en bekenden. Maar er ontstaat ook een toenemende 

behoefte aan aangepaste woonruimte, gelijkvloers of voorzien van een lift. Dat type woningen is tot nu 

toe in de wijk niet te vinden. 

Aan welke eisen moet zo’n seniorenwoning voldoen? 

 Op loopafstand van buren en vrienden uit de wijk 

 Op loopafstand van de (bekende) huisarts, en een ontmoetingsruimte. 

 Geheel gelijkvloers of voorzien van een lift 

 Bij voorkeur niet te ver verwijderd van eventuele extra zorg 

 

Bestaat dat al in de wijk? Nee.  

Is er ruimte in de wijk om daarvoor te bouwen? Ja, maar er is ook extra ruimte nodig voor. 

 Groenvoorziening voor alle leeftijden om te wandelen en /of te bewegen 

 Sportvoorzieningen voor kinderen en jongeren in schoolverband en in clubverband 

 Naschoolse opvang 

 Jonge gezinnen die graag in de wijk willen komen wonen 

 

Kan dat allemaal? Met goed overleg valt veel te bereiken. 
1) Een belangrijk punt is dat ouderen kunnen plaatsmaken voor jonge gezinnen als er nieuwe 

woonruimte voor ouderen wordt gebouwd. Zowel grote woonhuizen voor gezinnen als 

appartementen zonder lift voor jongeren en alleenstaanden zullen vrijkomen als ouderen  

kunnen verhuizen naar appartementen met lift in verschillende prijscategorieën.  

2) Naast sociale woningbouw is er voor de huidige oudere wijkbewoners grote behoefte aan 

woningbouw voor middeninkomen enerzijds en voor ouderen met een ruim inkomen 

anderzijds: drie groepen dus!  

3) Ouderen kunnen veel zelf, zoals bijvoorbeeld een Krasse Knarrenhof laten bouwen – als de 

gemeente en de wijk er ruimte voor geven. 

 

Gaat dat lukken in de wijk? Ja, het kan en we hebben een voorstel! 

A. Concentreer alle jeugd- en sportvoorzieningen rond de scholen, de Lorentzschool en de 

Josephschool 

B. Concentreer ouderenvoorzieningen rond de Lorentzhof (een medische post) in het gebied 

tussen de Lammenschansweg,  Zoeterwoudsesingel, Cronesteinkade en Lorentzkade 

C. Zorg in beide gebieden ook voor behoud van groen: om te wandelen, te bewegen, om bloemen 

en groente te verbouwen (het Soete Land o.a.), de hond uit te laten, en van te genieten. 
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