PERSBERICHT LVGO
Goede Kamervragen, maar we verwachten betere antwoorden!!
Kamerlid Nijboer (PVDA) stelt goede vragen over de positie van woongemeenschappen. Hoe
beoordeelt de minister de functie van seniorenwoongroepen? Deelt de minister de opvatting dat deze
een belangrijke sociale functie hebben? Mag de verkoop van panden met deze groepen niet ten koste
gaan van de woongroep? Is de minister bereid om woningcorporaties erop te wijzen dat zij bij verkoop
het voortbestaan van seniorenwoningen en woongroepen dienen te waarborgen?
De antwoorden op deze prima vragen zijn helaas helaas teleurstellend. Natuurlijk onderschrijft minister
Ollongren de meerwaarde van woongemeenschappen voor senioren. “Ontmoeting en samenzijn is voor
ieder mens belangrijk, dat geldt zeker op oudere leeftijd als de mobiliteit minder wordt.”. Fijn om te
horen. Maar verkoop van huurwoningen valt in het idee van de minister onder de lokale
prestatieafspraken van gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties. “De geldende regels
bieden naar mijn inzicht voldoende waarborgen”. Zij ziet geen rol voor de Rijksoverheid om in lokale
aangelegenheden sturend op te treden. Nou, dat is dan weer duidelijke taal.
De LVGO ziet dit anders. Wij vinden en ervaren dat ouderen in een vroeger stadium hun eigen kwaliteit
van leven kunnen bevorderen via burgerinitiatieven. Woongemeenschappen in alle soorten en maten
(met woningen voor senioren, meergeneratiewoningen, moderne woningen met zorg) bieden een vorm
van zelfstandig en tegelijk ook samen-redzaam wonen. Deze manier van leven gaat eenzaamheid tegen
en beschermt senioren tegen langzame sociale en wellicht ook mentale aftakeling.
Samen wonen met zelfbeheer houdt mensen redzaam, ze blijven langer gezond en er is meer
welbevinden. Dit geeft veiligheid, bevordert onderlinge steun en het samen-redzaam zijn, en gaat
eenzaamheid tegen. De samenleving heeft hier maatschappelijk belang bij.
Maar dat vraagt ook randvoorwaarden: Voorkomen van speculatieverkoop. Samenwerking tussen VWS
en BZK (volkshuisvesting) om lokaal beleid te faciliteren. Zorg dat bestaande woongemeenschappen
niet worden afgebroken! Bevorder het ontstaan van nieuwe groepen!
Lees verder ons Manifest ‘Samen leven, gemeenschappelijk wonen!’, waarin we samen met andere
partijen een innovatief beleid vragen.

