
Samen wonen
in Molenhoek-
Zuid
● WoonplatforMM



Start met:
Enquête Dorpsraad Molenhoek onder ouderen naar
woonwensen Augustus		2020

107	deelnemers
● 87	%	wil	in	Molenhoek	blijven	wonen
● Meerderheid	wenst	appartement
● Ook	veel	genoemd:	hofjes	en	patiowoningen
● Rode	draad:	gemeenschappelijke	ruimte,	tuin,	logeerkamer
● 1/3	wil	alleen	met	ouderen	wonen,	2/3	ook	met	
jongeren/gezinnen



Dorpsraad richt  werkgroep 
ouderenhuisvesting op
● Gesprekken	met	
● Wethouder	Wonen
● Knarrenhof Nederland
● Destion

● Vooral	zoeken	naar	geschikte	locaties
● Wethouder	noemt	nieuw	plan	Molenhoek-Zuid	als	

optie	voor	realiseren	van	woonwensen	ouderen



Aankondiging Molenhoek-Zuid
In	de	pers- 22	dec. 2020 - verrassing	voor	werkgroep
Wensen	uit	eerder	overleg	niet	in	intentieverklaring	opgenomen



Juni 2021 Manifest WoonplatforMM

● Samenwerking	Energiecafé,	werkgroep	
Jongerenhuisvesting	en	werkgroep	Ouderenhuisvesting	
à gezamenlijke	visie	en	Manifest

● Heeft	niet	geleid	tot	gesprek	met	college	en	
projectontwikkelaars	(pas	nadat	gebiedsvisie	klaar	was,	
in	december)





Gebiedsvisie
Dec.	2021



Gebiedsvisie ter besluitvorming 10 maart 2022

Bevat positieve elementen,	maar:

● Duurzaamheid schiet tekort (zie	presentatie	Energiecafé)

Woningbouw:	103	rijwoningen,	27	tweekappers,	13	patiow.	en 91	appartementen

● Teveel van	hetzelfde wat	er reeds	is	in	Molenhoek

● Niet voorzien in	hofjes voor ouderen/jongeren

● Geen	gemeenschappelijke	voorzieningen	gepland,bv bij	appartementen

● Geen aandacht voor specifieke huisvesting jongeren

● Sociale woningbouw niet door	Destion maar	commercieel beheer (hogere	huur	
en	risico	dat	bij	vrijkomen	woning	verkocht	wordt	aan	belegger)



Wonen



Andere huisvesting
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●Ouderen wonen vaak te groot,	voelen	zich	
niet	meer	veilig,	zoeken	gemak

Maar:
●Huurprijzen	-zeker	vrije	markt- vaak	te	
hoog
●Huidige	gemiddelde	verkoopprijs	in	
gemeente	van	339.000	voor	velen	
onbetaalbaar



Door elkaar wonen
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●Mengen	van	groepen	vermindert	
eenzaamheid	en	vergroot	sociale	cohesie



Verschillende voordelen

● zelfstandigheid
● contact	
● steun
● zorg
● geborgenheid
● gezamenlijke	activiteiten
● nabuurschap
● gemeente:	minder	beroep	op	WMO



Ontmoetingsruimte
Kenmerkend voor gemeenschappelijk wonen is de

ontmoetingsruimte.	
● Samen	koffie/thee	drinken
● Verjaardag vieren
● Vergaderen
● Koken en/of	samen eten
● Hobby’s	uitoefenen
● Functie voor	hele	buurt

Organisatie
● De	gemeenschappelijke	ruimtes	en	voorzieningen	zijn	in	eigen	
beheer.		

● Het	bestuur	van	de	woonvoorziening	houdt	het	overzicht,	maar	van	
alle	bewoners	wordt	een	actieve	inbreng	verwacht.

● Dankzij	de	gezamenlijke	activiteiten	en	onderlinge	betrokkenheid	
ontstaat	er	een	nauwe	band	met	je	medebewoners.



Kamer- en 
studiobewoning

• Vooral	geschikt	voor	
jongeren	en	starters
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Een vorm van hofjes wonen
is	vooral geschikt voor ouderen
● Voorbeelden
• Schiedam:	Park	Entree
• Zwolle:	Knarrenhof
• Zeist:	Woongroep Zeisterhof
• Gouda:	Knarrenhof
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Een van onze zorgen
NOS NIEUWS • WO. 8 DECEMBER 2021
Corporaties bezorgd over commerciële partijen die 
sociale huurwoningen bouwen
Aedes, de vereniging van woningcorporaties, maakt 
zich zorgen over commerciële partijen die sociale 
huurwoningen bouwen. Die hoeven aan minder regels 
te voldoen dan corporaties en kunnen na een tijd de 
huren fors verhogen, waardoor die sociale 
huurwoningen opeens vrijesectorwoningen zijn.



Mogelijke vervolgstappen
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• Raad	gaat	10	maart	niet	akkoord	met	gebiedsvisie
• Nieuw	college	inventariseert	woonwensen	inwoners	
en	start	participatietraject
• Raad	stelt	de	kaders	vast	voor	nieuwe	
intentieovereenkomst	met	projectontwikkelaars
• College	sluit	intentieovereenkomst	af	met	
projectontwikkelaars
• Concept	gebiedsvisie	2.0	ter	inspraak	naar	
participanten
• Bijstellen	concept	gebiedsvisie	2.0
• Vaststellen	gebiedsvisie	2.0	door	de	Raad
• Start	bestemmingsplanprocedure



Vragen en gesprek
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