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Op donderdag 13 februari organiseert het bewonersoverleg Risdam-Zuid/Nieuwe
Steen een wijkbijeenkomst met als onderwerp Zo lang mogelijk zelfstandig ....tegen
welke prijs? En vindt plaats in wijkcentrum de Huesmolen. Aanvang om 20.00 uur.
Ouderen en mensen met een handicap willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
Het aantal ouderen neemt toe, maar groeien de voorzieningen om dit mogelijk te maken ook
mee? Wat moet er gebeuren om mensen ook in de toekomst van zorg te kunnen voorzien.
Hoe bereiden gemeente en instellingen zich voor om het groeiend aantal ouderen in
Risdam-Zuid/Nieuwe Steen te kunnen ondersteunen.
We praten met wethouder Simon Broersma over zijn visie hierop en vragen
vertegenwoordigers van de zorginstellingen, hoe zij zich op de nabije toekomst voorbereiden.
Astrid Hoogewoning van de stichting Netwerk zal daarna iets vertellen over het
actieprogramma voor de buurt ‘Tussen de Wachters’.
Tot slot kunnen bewoners problemen aan de orde stellen en suggesties doen voor verbetering
voor de hele wijk. Koffie en thee zijn gratis.
Waar moeten al die 75-plussers straks
gaan wonen?
Gemeenten, corporaties en zorginstellingen
moeten snel een plan maken voor speciale
huizen en voorzieningen voor 75-plussers.
Met de sluiting van de verzorgingshuizen – sinds
2015 zijn alle verzorgingshuizen één voor één
dichtgegaan En is er een gat geslagen in de
woonmogelijkheden voor ouderen. Er hadden
toen meteen kleinschalige alternatieven voor
ouderen gebouwd moeten worden. Natuurlijk
willen veel ouderen zo lang mogelijk zelfstandig
blijven wonen. Nu is er geen keus, je móet.
Tot je zo oud en zwak bent dat je in een van de
verpleeghuizen komt. Terwijl bijvoorbeeld veel
ouderen vallen. In 2018 overleden zo’n 4.000
80-plussers door een val. Nog eens 108.000
65-plussers belandden op de spoedeisende hulp.
Dat aantal stijgt jaarlijks.
Maar wat is een geschikte ouderenwoning?
Gelijkvloers of met een lift. Zonder drempels en
mét deuren die breed genoeg zijn voor een bed
of een rolstoel. Anders kunnen ouderen niet meer
koken en niet meer naar buiten.
En belangrijk voor de sociale contacten:
een gemeenschappelijke ruimte.
Elke gemeente moet met woningcorporaties en
thuiszorginstellingen
binnen één jaar een
.
concreet plan maken voor woningen en
voorzieningen voor 75-plussers. Over tien jaar
zijn er 2,5 miljoen 75-plussers – nu zijn er ruim 1
miljoen. Het duurt gemiddeld zeven jaar voordat
een bouwplan wordt gerealiseerd.
Neem de ontmoetingsruimte. Niemand is daar nu
verantwoordelijk voor. De corporatie kan hem niet
bouwen, want er is geen huurder voor.
De zorginstelling kan er niet in investeren, want
ze weten niet of ze langjarig zorg mogen leveren.
En de gemeente bouwt hem niet omdat de
middelen dat type investeringen niet dekken.
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Waarom bouwen corporaties niet?
De vraag naar huurwoningen voor ouderen is
groot. Maar waarom zou je in een overspannen
woningmarkt voor kiezen als je woningen toch wel
verhuurt? In krimpregio’s is het precies andersom:
waarom zou je nieuw gaan bouwen als je je
bestaande voorraad al niet verhuurd krijgt?
Om die twee tegengestelde redenen werkt het nu
niet goed. Maar als je een goed geschikt
nieuwbouwcomplex kan toewijzen aan ouderen,
dan breng je ook een forse doorstroming opgang
in de lokale woning markt.
Bron: Website NRC-21januari 2020

Resultaten enquete vuurwerk Breeuwer
We bedanken iedereen die heeft gereageerd
waardoor we een indruk hebben van wat er leeft.
Van de 88 verspreide formulieren zijn17 papieren
en 5 e-mails ingeleverd.
22 antwoorden op 88 is 25 %. Wat voor dit type
enquête een behoorlijke respons is.
Aangezien de overige 66 buren niet hebben
gereageerd is het gissen naar hun mening.
Om maar met de deur in huis te vallen:
Een minderheid van 4 (vier = 18%) blijft graag zelf
knallen en ervaart nauwelijks tot geen overlast.
Een meerderheid van 15 deelnemers (68%) koopt
niks en knalt ook niet. Drie buren vulden dit niet in.
Negen buren (41%) ervaren zelf (al dan niet in
gezelschap van hun huisdieren) veel overlast.
Conclusies en aanbevelingen:
Uit alle toelichtingen en suggesties maken we het
volgende op:
*Voor een buurtvuurwerk in siervorm in plaats van
knallen is er nu te weinig draagvlak.
*Bent u liefhebber van knallen, wilt u zich dan
beperken tot oudejaarsavond en de restanten
direct opruimen.
W.g.,
Lia Paauw en Johan Goossens
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Indien u onze nieuwsbrief nog niet via e-mail
ontvangt maar u wilt dit
in de toekomst wel, dan
kunt u zich aanmelden
via onze website
www.rzns.nl
Hier kunt u het formulier
invullen. Wij houden u
dan op de hoogte.
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Optimisme over bouwplan
Huesmolen
Omwonenden en bezoekers van
het winkelcentrum Huesmolen
vragen zich af wanneer op de
plek van het Postkantoor wat
gaat gebeuren.
Het pand werd in november
2018 gesloopt.
Deen Vastgoed wenst er een
gebouw van 40 appartementen
met parkeerplaatsen te bouwen.
Procedures nemen zeer veel tijd
in beslag.
Ondertussen ligt het terrein
braak. Wel is ruimte gemaakt
voor 50 parkeerplekken.
In augustus vorig jaar werden
vragen gesteld door VOCHoorn
over de voortgang van het
project. B. & W. antwoordde, dat
extra ambtelijke capaciteit werd
ingehuurd om de beoogde
ontwikkeling mogelijk te maken.
De gemeente wil met Deen
Vastgoed samenwerken om tot
een succesvolle planontwikkeling
te komen. In elk geval is een
wijziging van het bestemmingsplan nodig. Nadat over de
definitieve invulling van het plan
overeenstemming is bereikt moet
een procedure worden gevoerd.
Pas daarna kunnen de
bouwactiviteiten worden gestart.
De wet ruimtelijke ordening
verplicht de gemeente de kosten
te verhalen. Dat wordt
vastgelegd in een overeenkomst,
waarin staat welke onderzoeken
worden gedaan. Volgens Deen
Vastgoed wordt nog steeds
onderhandeld.
Niet over het plan zelf, maar over
de “Opstartkosten”.
De gemeente bevestigt dat.
Volgens de gemeente zijn zij
constructief in gesprek met Deen
Vastgoed. Daarna kan de
gemeente aan de slag met de
inhoudelijke uitwerking van de
plannen.
Het winkelend publiek moet dus
nog geduld hebben.
Bron: NHD-Regio-29-01-2020
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Programma
Seniorencircuit 2020
De lezingen worden
gehouden in wijkcentrum de
Huesmolen, Huesmolen 60
te Hoorn.
Op donderdag van 14.00 tot
16.00 uur.
De kosten bedragen 5,00
per keer incl. kopje koffie of
thee.
==> 6 februari
Vergeetachtigheid.. of is het
iets anders?
Addy de Mooy, dementieconsulente bij Geriant, gaat
met u in gesprek over het
onderwerp dementie.
Aan bod komt o.a.
informatie over cijfers en
feiten over dementie, de
eerste signalen en de
vormen van dementie.
==> 20 februari
Backpacken door Iran
Arnoud Schaake vertelt
tijdens de lezing over zijn
prachtige reis en heeft
gesproken met veel
Iraniers. Hij vertelt ook over
de enorme gastvrijheid van
de mensen, hun trots en
hun cultuur.
==> 5 maart
Verhalen over zwerfvuil
Anne de Graaf loopt met
knijpstok en vuilniszak
langs wegen en sloten.
En maakt van al haar
avonturen een vrolijk
verhaal en laat zien wat ze
zoal tegenkomt.
==> 19 maart
Stad van de Gouden Eeuw
Jos Bakker neemt u mee op
een virtuele wandeling door
de binnenstad van Hoorn,
waar de Gouden Eeuw
letterlijk aanraakbaar is.
Voor meer informatie kunt u
de website van Netwerk,
Hoorn raadplegen of bellen
naar tel.nr 0229-234390.
U kunt dan vragen of zij een
folder naar uw huisadres
willen sturen.

Ervaart u overlast
in uw buurt, heeft u
ideeën voor
verbeteringen?
Met uitzondering van
de vakantieperiode
vergadert het
Bewonersoverleg
Risdam-Zuid &
Nieuwe Steen
op onderstaande
data in wijkcentrum
De Huesmolen.
U bent welkom van
20.00 tot 20.30 uur.
Vergaderdata
In 2020
26 maart
14 mei
10 september
12 november
10 december
Bewonersoverleg
(data onder voorbehoud)

In 2020

13 februari
9 april
24 september
26 november
Rode Luifel

(data onder voorbehoud)

Koffieochtenden
op dinsdag van
10.30 tot 11.30 uur

25 februari
31 maart
28 april
26 mei
30 juni

