
Een tweede Woon-Manifest van het Ouderencontact Profurrwiijk  
“Ruimte voor seniorenwoninren in de Profurrwiijk  

en over de behoefen vvn jong en oud in de Proburgwijk: 
Kunnen jong en oud in de wijk vinden wvt ze nodig hebben? 
Er is weinig ruimte: hoe gvvn we dvvrmee om?

De positie van ouderen in 2018

Ouderen in Nederlvnd en in de Proburgwijk worden steeds ouder. Dvt brengt beperkingen met zich 
mee, hulpbehoevendheid en dreigende eenzvvmheid. We willen dvvrom vls ouderen zo lvng mogelijk 
zelfstvndig blijven wonen met onze buren en bekenden. Mvvr er ontstvvt ook een toenemende 
behoefe vvn vvngepvste woonruimte, gelijkvloers of voorzien vvn een lif. Dvt type woningen is tot nu 
toe in de wijk niet te vinden.

Aan welje eisen moet zo’n seniorenwoninr voldoen?
 Op loopvfstvnd vvn buren en vrienden uit de wijk
 Op loopvfstvnd vvn de (bekende) huisvrts, en een ontmoetngsruimte.
 Geheel gelijkvloers of voorzien vvn een lif
 Bij voorkeur niet te ver verwijderd vvn eventuele extrv zorg

Bestaat dat al in de wiij? Nee. 
Is er ruimte in de wiij om daarvoor te bouwen? Ja, maar er is ooj extra ruimte nodir voor.

 Groenvoorziening voor vlle leefijden om te wvndelen en /of te bewegen
 Sportvoorzieningen voor kinderen en jongeren in schoolverbvnd en in clubverbvnd
 Nvschoolse opvvng
 Jonge gezinnen die grvvg in de wijk willen komen wonen

Kan dat allemaal? Met roed overler valt veel te bereijen.
1) Een belvngrijk punt is dvt ouderen kunnen plvvtsmvken voor jonge gezinnen vls er nieuwe 

woonruimte voor ouderen wordt gebouwd. Zowel grote woonhuizen voor gezinnen vls 
vppvrtementen zonder lif voor jongeren en vlleenstvvnden zullen vrijkomen vls ouderen 
kunnen verhuizen nvvr vppvrtementen met lif in verschillende prijscvtegorieën. 

2) Nvvst socivle woningbouw is er voor de huidige oudere wijkbewoners grote behoefe vvn 
woningbouw voor middeninkomen enerzijds en voor ouderen met een ruim inkomen 
vnderzijds: drie groepen dus! 

3) Ouderen kunnen veel zelf, zovls bijvoorbeeld een Krasse Knarrenhof lvten bouwen – vls de 
gemeente en de wijk er ruimte voor geven.

Gaat dat lujjen in de wiij? Ja, het jan en we hebben een voorstel!
A. Concentreer vlle 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 Lvmmenschvnsweg,  Zoeterwoudsesingel, Cronesteinkvde en Lorentzkvde
C. Zorg in beide gebieden ook voor behoud vvn groen: om te wvndelen, te bewegen, om bloemen 

en groente te verbouwen (het Soete Lvnd o.v.), de hond uit te lvten, en vvn te genieten.
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