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RAPPORT VERANKERINGSGROEP
GEMEENTE HEUSDEN OUDERENPROOF?

In dit rapport doet de Verankeringsgroep verslag van de wijze waarop zij
invulling heeft gegeven aan haar opdracht: ‘Het starten van de realisatie van
de wensen van de ouderen in de gemeente Heusden’, zoals opgenomen in
het eindrapport van de werkgroepen “Gemeente Heusden OuderenProof ?”
d.d. november 2008

Tevens levert de Verankeringsgroep hiermee een startdocument voor de
permanente werkgroepen van SOGH
om het ingezette proces verder te begeleiden
zodat de gemeente Heusden werkelijk OuderenProof wordt en blijft.

Heusden april 2011

Blz. 2

1. OUDERENPROOF .......................................................................................................................................... 5
1.1 HET PROJECT: ‘GEMEENTE HEUSDEN OUDERENPROOF’? ........................................................................................... 5
1.2 TAAKSTELLING VERANKERINGSGROEP ..................................................................................................................... 5
1.3 ORGANISATIE VAN DE VERANKERINGSGROEP............................................................................................................ 5
1.4 VAN ANALYSE NAAR UITVOERING........................................................................................................................... 6
1.5 UITVOERING: VAN WENSEN EN CONCLUSIES NAAR RESULTAAT .................................................................................... 6
1.6 HEUSDEN OUDERENPROOF MAKEN EN HOUDEN ...................................................................................................... 6
1.7 UITGANGSPOSITIE .............................................................................................................................................. 7
1.8 RAPPORT VERANKERINGSGROEP EN HET VERVOLG................................................................................................... 10

2. VERSLAG DEELWERKGROEP BOUWEN EN WONEN ..................................................................................... 11
2.1 DEELPLAN....................................................................................................................................................... 11
2.2 WERKWIJZE .................................................................................................................................................... 11
2.3 OVERLEG ........................................................................................................................................................ 11
2.4 GEMEENTELIJK BOUWPROGRAMMA .................................................................................................................... 12
2.5 REGELGEVING (GEMEENTELIJK EN LANDELIJK)......................................................................................................... 12
2.6 W.M.O. (WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING) .......................................................................................... 12
2.7 BOUWBESLUIT (LANDELIJKE GELDENDE NORMEN) ................................................................................................... 12
2.8 PKVW (POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN) ........................................................................................................ 12
2.9 WOONKEUR EN PKVW ..................................................................................................................................... 12
2.10 WOONKEUR DEEL A WOONOMGEVING ............................................................................................................. 12
2.11 WOONKEUR DEEL B WOONGEBOUW ................................................................................................................ 13
2.12 WOONKEUR DEEL C WONING .......................................................................................................................... 13
2.13 WOONKEUR Z WONING MET ZORGPAKKET ........................................................................................................ 13
2.14 WOONKEUR T TOEKOMST GERICHT ................................................................................................................... 13
2.15 WOONKEUR V VEILIGHEID ............................................................................................................................... 14
2.16 OVERIGE 1.................................................................................................................................................... 14
2.17 OVERIGE 2.................................................................................................................................................... 14
2.18 AFSLUITENDE CONCLUSIE WERKGROEP BOUWEN EN WONEN.................................................................................. 14
2.18.1 Een minimumlijst ............................................................................................................................... 15
2.18.2 Het inspraakmoment ......................................................................................................................... 15

3. VERSLAG DEELWERKGROEP ZORG EN WELZIJN .......................................................................................... 16
3.1 DOEL VAN DIT DOCUMENT. ................................................................................................................................ 16
3.2 WAT VOORAFGING ........................................................................................................................................... 16
3.3 GEHANTEERDE AANPAK VAN DE WERKGROEP ZORG & WELZIJN ............................................................................... 17
3.4 RESULTATEN VAN DE WERKGROEP ZORG & WELZIJN OP HOOFDLIJNEN ....................................................................... 17

4. VERSLAG DEELWERKGROEP VEILIGHEID, MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR .............................................. 19
4.1 DEELPLAN....................................................................................................................................................... 19
4.2 TAAKVELDEN ................................................................................................................................................... 19
4.2.1 Bespreking a.d.h.v. taakvelden ............................................................................................................ 19
4.3 OVERLEG ........................................................................................................................................................ 19
4.4 WERKWIJZE .................................................................................................................................................... 19
4.4.1 Algemeen en Situatie specifiek ............................................................................................................ 20
4.5 WOONOMGEVINGEN ........................................................................................................................................ 20
4.6 GEMEENTELIJK VERKEERS- EN VERVOERSPLAN (GVVP) .......................................................................................... 20
4.6.1 Nieuw GVVP......................................................................................................................................... 20

Blz. 3

4.7 OPENBAAR VERVOER ........................................................................................................................................ 21
4.7.1 Busdiensten Basisvoorzieningenniveau ............................................................................................... 21
4.7.2 Toegankelijk openbaar vervoer ........................................................................................................... 21
4.7.3 Plaatsen van abri’s .............................................................................................................................. 22
4.7.4 Wijzigingen routevoering openbaar vervoer ....................................................................................... 22
4.7.5 Opheffen buslijn 66 .............................................................................................................................. 23
4.7.6 Routewijziging buslijn 135 ................................................................................................................... 23
4.7.7 Slotopmerkingen over openbaar vervoer ............................................................................................ 23
4.8 VERKEER ........................................................................................................................................................ 24
4.8.1 Is ons lokale wegennet OuderenProof? ............................................................................................... 24
4.8.2 Verkeerswensen................................................................................................................................... 24
4.8.3 Aandacht voor fietsers op rotondo’s ................................................................................................... 24
4.8.4 Aandacht voor de fietsers die de rotonde’s overleefd hebben ............................................................ 25
4.8.5 Fietspaden in het buitengebied ........................................................................................................... 25
4.9 PARKEREN ...................................................................................................................................................... 26
4.9.1 Parkeren 1 ........................................................................................................................................... 26
4.9.2 Parkeren 2 ........................................................................................................................................... 26
4.10 INFRASTRUCTUUR .......................................................................................................................................... 26
4.10.1 Trottoirs en voetpaden 1. .................................................................................................................. 27
4.10.2 Trottoirs en voetpaden 2. .................................................................................................................. 27
4.10.3 Sociale - en verkeersveiligheid rond de woningen ............................................................................. 27
4.10.4 Omgeving woonservicezones ............................................................................................................ 28
4.10.5 Ontmoetingsplekken, verblijfsruimten .............................................................................................. 29
4.11 ONDERHOUD ................................................................................................................................................ 30
4.12 HANDHAVING................................................................................................................................................ 30
4.13 ONDERNEMERS/DIENSTEN .............................................................................................................................. 31
4.14 SLOTOPMERKINGEN DEELWERKGROEP VMI ........................................................................................................ 31
4.14.1 Het is geen beleid. ............................................................................................................................. 31
4.14.2 We nemen het mee. .......................................................................................................................... 31

5. SAMENSTELLING VERANKERINGSGROEP .................................................................................................... 32
WERKGROEP BOUWEN EN WONEN ........................................................................................................................... 32
WERKGROEP ZORG EN WELZIJN ............................................................................................................................... 32
WERKGROEP VEILIGHEID, MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR........................................................................................... 32
AFVAARDIGING SOGH ........................................................................................................................................... 32
TOEGEVOEGD AMBTENAAR GEMEENTE ....................................................................................................................... 32

Blz. 4

1. OUDERENPROOF
1.1 HET PROJECT: ‘GEMEENTE HEUSDEN OUDERENPROOF’?
De gemeente Heusden is één van de twee laatste gemeenten in Noord-Brabant waar een project
OuderenProof is opgestart. Op initiatief van SOGH en in samenwerking met de provincie NoordBrabant is een Stuurgroep OuderenProof gevormd.
Die Stuurgroep heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met alle relevante instanties, welke
van invloed kunnen zijn op het te voeren ouderenbeleid, binnen de gemeente Heusden.
De afspraken welke gemaakt zijn in de samenwerkingsovereenkomst zijn 24 januari 2008
onderschreven in een convenant ondertekend door en namens SOGH, provincie Noord-Brabant,
gemeente Heusden, Stichting Modus, Stichting Woonveste en alle (op dat moment) in de
gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen.
Vervolgens heeft de Stuurgroep in alle kernen van de gemeente Heusden bijeenkomsten belegd met
de doelgroep. Daaruit zijn 12 werkgroepen ontstaan die in een thematische benadering aan de slag
zijn gegaan en allen een rapport van hun bevindingen hebben aangeleverd. Uiteindelijk heeft dat
geleid tot een eindrapport “Gemeente Heusden OuderenProof?”
Daaraan is onlosmakelijk verbonden de als gebundelde bijlage toegevoegde eindrapporten van de
werkgroepen. Het rapport en de bijlagen zijn in oktober 2008 door de Stuurgroep aangeboden aan
het college van B&W van de gemeente Heusden. Tegelijkertijd is er toen een Verankeringsgroep
geïnstalleerd.
1.2 TAAKSTELLING VERANKERINGSGROEP
De opdracht aan de verankeringsgroep was tweeledig:
1. Verankering van de resultaten.
De conclusies en aanbevelingen moeten leiden tot concrete verbeteringen van de leefsituatie
van ouderen.
2. Verankering van het proces.
Het blijvend betrekken van ouderen bij beleid en uitvoering moet worden vastgelegd in het
gemeentelijk handelen en beleid.
1.3 ORGANISATIE VAN DE VERANKERINGSGROEP
De Verankeringsgroep heeft een optimale realisatie nagestreefd van de wensen zoals door de
werkgroepen neergelegd in hun eindrapport.
Daartoe heeft de Verankeringsgroep zich opgedeeld in de deelwerkgroepen:
•
Bouwen en Wonen (B&W)
•
Zorg en Welzijn (Z&W)
•
Veiligheid, Mobiliteit en Infrastructuur (VMI)
•
Kleine Kernen
•
Informatievoorziening
De coördinatie van de Verankeringsgroep was aanvankelijk in handen van een Projectteam
bestaande uit een voorzitter en een secretaris maar in een later stadium hebben de
deelwerkgroepen vanuit hun eigen deelwerkplan gewerkt.
Rapportage vanuit de deelwerkgroepen vond aanvankelijk plaats aan het projectteam maar in het
vervolg van het project aan de plenaire vergaderingen van de Verankeringsgroep.
De taak van de deelwerkgroep Informatievoorziening is overgenomen door SOGH.
Ook is in het vervolg van het project de taakstelling van de werkgroep Kleine Kernen verdeeld over
de overgebleven werkgroepen B&W, Z&W en VMI.
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1.4 VAN ANALYSE NAAR UITVOERING
Een naar de onderwerpen van de deelwerkgroepen gesorteerde wensenlijsten met daaraan
gekoppeld de in de deelplannen geformuleerde samenvatting en aanpak, was de inzet bij nadere
uitwerking en bespreking met de z.g. ketenpartijen.
Onder ketenpartij wordt in deze verstaan die instantie welke verantwoordelijk is voor beleid en
uitvoering op het gebied van het betreffende taakveld.
Na uitvoerige analyse van alle wensen en conclusies was duidelijk dat de gemeente, maar ook
Woonveste en de verschillende zorginstellingen (allen convenantpartijen) belangrijke ketenpartners
waren. Aan elk van de werkgroepen B&W, Z&W en VMI is door het college een ambtenaar van de
gemeente als vast aanspreekpunt toegewezen. Hoewel de Verankeringsgroep en de
deelwerkgroepen bij de uitvoering van haar taak een zo groot mogelijke uniformiteit hebben
nagestreefd zijn door het inhoudelijke verschil tussen de onderwerpen, toebedeelde taakvelden en
ketenpartijen ook verschillen in aanpak en uitvoering ontstaan.
1.5 UITVOERING: VAN WENSEN EN CONCLUSIES NAAR RESULTAAT
De deelwerkgroepen hebben een op hun taakstelling toegesneden deelwerkplan opgesteld als
leidraad voor de verdere aanpak. Bij die aanpak is door alle werkgroepen uitgegaan van de wensen
en conclusies uit het eindrapport van de werkgroepen OuderenProof. Die, in totaal 578 wensen en
conclusie, zijn geanalyseerd en van functionele kenmerken voorzien in een database vastgelegd.
Voor elke wens of/en conclusie is een regel gereserveerd in die zo ontstane werktabel.
Vervolgens zijn de 578 regels naar onderwerp verdeeld over de deelwerkgroepen
B&W, Z&W en VMI. De werkgroepen hebben hun regelnr.’s verdeeld in taakvelden en zijn daarover
in gesprek gegaan met de voor hun relevante ketenpartijen.
De resultaten van die besprekingen zijn te vinden in de verslagen van de deelwerkgroepen.
1.6 HEUSDEN OUDERENPROOF MAKEN EN HOUDEN
De Verankeringsgroep heeft zich goed gerealiseerd dat uit haar taakstelling volgt dat het de
bedoeling is de gemeente Heusden OuderenProof te maken en te houden.
Dat gegeven heeft consequenties gehad voor haar werkwijze en de opzet van dit rapport.
Het is niet alleen een -stand van zaken beschrijving- maar heeft ook de intentie een start- en
werkdocument te zijn voor de permanente commissies van SOGH.
De 578 wensen en conclusies van de werkgroepen en opgenomen in de database zijn op navolgende
wijze door de deelwerkgroepen gefixeerd in een tijdsgebonden traject.
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1.7 UITGANGSPOSITIE
Op 4 februari 2009, enkele maanden na de aanbieding van het rapport van de werkgroepen,
Gemeente Heusden OuderenProof? aan SOGH en het college van B &W, heeft het college een
besluit vastgesteld met als titel Onderwerp: Resultaten "Is gemeente Heusden OuderenProof?”
Dat de Verankeringsgroep op dat moment nog bezig was met haar interne organisatie en de
gemeente in de Verankeringsperiode en voor het vervolg van het project OuderenProof een
belangrijke gesprekspartner was en is, maakt het toen genomen besluit van belang als
gemeentelijke intentie en uitgangspositie voor het project.
De tekst van het college- voorstel en -besluit wordt hierbij integraal weergegeven.
1/4 COLLEGEVOORSTEL COLLEGE V200900007
Inleiding:
In november 2008 is het project “Is Gemeente Heusden OuderenProof” afgerond. Ruim een half jaar lang zijn
bijna 100 (toekomstige) ouderen actief geweest met het inventariseren van hun eigen wensen en behoeften
voor de toekomst. Twaalf werkgroepen hebben in samenwerking met het Senioren Overleg Gemeente Heusden
(SOGH), stichting Modus en de gemeente een rapport hierover geschreven. Aandacht werd besteed aan
onderwerpen zoals dienstverlening, seniorenwoningen, openbaar vervoer en zorgcentra.
Feitelijke informatie:
Geschiedenis;
In februari 2008 zijn er in verschillende kernen startbijeenkomsten voor het OuderenProofproject georganiseerd.
Enthousiaste ouderen zijn vervolgens verenigd in verschillende werkgroepen die per thema; wonen, welzijn, zorg
of veiligheid, hun wensen op papier hebben gezet. Uiteindelijk hebben de werkgroep rapporten geresulteerd in
een totaalrapport met als titel “Gezamenlijk op Weg”. In november 2008 werden de resultaten officieel
aangeboden aan de wethouder en het SOGH. Om erop toe te zien dat de gemeente, het SOGH en andere bij het
project betrokken partijen (Woonveste, Modus), aan de slag gaan met de aanbevelingen uit het rapport, is er
een verankeringsgroep in het leven geroepen.
Aanbevelingen;
De belangrijkste punten van het totaalrapport worden hieronder, per thema, kort samengevat.
Zorg;
• Het gemeentelijk beleid op het gebied van (ouderen)zorg moet cliëntgerichter worden. Een meer concrete
aanbeveling die onder dit punt valt is dat men behoefte heeft aan een centraal zorgloket met een
gecoördineerd aanbod en een goede informatievoorziening.
• Iedere kern moet de beschikking hebben over een goed bereikbaar gezondheidscentrum, met daarin onder
andere huisarts, fysiotherapie en apotheek.
• Er is behoefte aan multifunctionele zorgcentra waarin naast meer voorzieningen voor bewoners ook
voorzieningen voor niet-bewoners zijn gevestigd. Te denken valt aan winkeltjes, sportschool of kinderopvang.
Op die manier kan het sociale leven dat zich normaal gesproken buiten het zorgcentrum afspeelt, voor een deel
verplaatst worden naar in het zorgcentrum.
• Er is behoefte aan meer thuiszorg. Met name ouderen die al huishoudelijke hulp krijgen hebben behoefte aan
meer hulp dan waar ze volgens de indicatie recht op hebben.
Wonen;
• Mensen moeten toestemming krijgen om bij hun huis verplaatsbare, tijdelijke woonunits te plaatsen om zo
bijwonen van mantelzorgers te vergemakkelijken.
• Er moeten meer leeftijdsbestendige seniorenwoningen komen. Zowel aan huurwoningen als (betaalbare)
koopwoningen is behoefte. Domotica moet een belangrijk aandachtspunt zijn bij de bouw van deze woningen.
Daarnaast moet het eisenpakket waaraan de woningen dienen te voldoen verbeterd worden. (Nu worden
er bijvoorbeeld seniorenflats gebouwd waarin liften geplaatst worden die niet genoeg ruimte bieden aan
brancards.)
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• Er moet zorg gedragen worden voor het behoud van het lokale karakter van de kleinere kernen. Dit heeft
betrekking op nieuwbouw in deze kernen. Men wil graag dat het uiterlijk van de nieuwbouw aansluit bij het
uiterlijk van de bestaande bouw. Men wil bijvoorbeeld geen hoogbouw in Haarsteeg.
Welzijn;
• Iedere kern moet beschikken over goed bereikbare voorzieningen zoals een winkel voor eerste
levensbehoeften, de mogelijkheid tot pinnen, een kapper en een postkantoortje. Mocht dit niet op een vaste
locatie aanwezig kunnen zijn, dan pleit men voor bijvoorbeeld de terugkomst van een soort SRV-wagen.
• Naast de huis-aan-huis maaltijdverzorging zou er ook de mogelijkheid moeten komen om aan te schuiven bij
een zorgcentrum.
• Het openbaar vervoer, zowel lijnbus als buurtbus, maar ook deeltijd moet verbeterd worden op punten zoals
aantal opstappunten, frequentie en reistijd.
• Er moeten meer sociale activiteiten worden georganiseerd voor ouderen in de buurtcentra.
• Er moet meer aandacht komen voor bestrijding van eenzaamheid bij ouderen.
Veiligheid;
• In meerdere kernen zijn er onveilige verkeerssituaties die aangepast dienen te worden (door bijvoorbeeld het
verlagen van maximumsnelheden, andere regelgeving of strengere handhaving van de verkeersregels).
• Er is op verschillende plekken behoefte aan betere bestrating, het meer en beter bijhouden van
groenvoorzieningen, meer straatverlichting en betere bestrijding van zwerfvuil.
Acties en resultaten;
Naar aanleiding van de aanbevelingen en speerpunten uit het rapport zijn binnen de gemeente de nodige
acties ondernomen. Per thema worden deze kort beschreven.
Zorg;
Een cliëntgerichte benadering, met cliëntgerichte regels en procedures is een wens van de ouderen die door
henzelf verder toegelicht dient te worden. De verankeringsgroep is door de gemeente dan ook gevraagd deze
wens te verduidelijken. De doorontwikkeling van het Wmo-loket staat al op de gemeentelijke agenda.
Onderwerpen zoals de fysieke locatie en de efficiëntie van dienstverlening van het Wmo-loket zijn actueel en
hier wordt gestreefd naar verbetering.
Wonen;
Het ontwikkelen van beleid t.a.v. verplaatsbare tijdelijke woonunits voor het bij-inwonen van
mantelzorgers is dit jaar gepland. Op het gebied van woningbouw voor senioren speelt de gemeente een
faciliterende en ondersteunende rol. Woningstichting Woonveste is de belangrijkste speler op dit gebied. Ook
zij hebben het rapport “Gezamenlijk op Weg” ontvangen. Tussen de werkgroep Haarsteeg en Woonveste heeft
al overleg plaats gevonden over hun wensen en ideeën betreffende deze kern. Dit overleg zal voortgezet worden
tussen de verankeringsgroep en Woonveste.
Welzijn;
De locatie van voorzieningen zoals winkels is aan de ondernemers zelf. In de rapportage woonservicezones
(welke in opdracht van de gemeente is opgesteld) worden locaties aangewezen waar in de toekomst
welzijnsvoorzieningen moeten komen of moeten worden uitgebreid. De gemeente zal hier waar nodig
faciliteren en ondersteuning bieden.
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Op het gebied van openbaar vervoer is de gemeente door de provincie gevraagd om de wensen en voorstellen
voor het exploitatieplan 2010 kenbaar te maken. Bij het inventariseren van deze wensen en voorstellen is onder
andere gebruik gemaakt van de resultaten van het OuderenProofrapport en de inspanningen van de werkgroep
Vliedberg/Zuiderpark. Om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan is in samenwerking met de GGD een
project over dit thema opgestart. Een concreet resultaat van het OuderenProofproject is dat alle 75- plussers die
woonachtig zijn in onze gemeente, binnenkort een informatieboekje ontvangen met daarin tips voor het
voorkomen van eenzaamheid en adressen van organisaties die hulp bieden op dit gebied.
Veiligheid;
Met betrekking tot het thema veiligheid worden in het eindrapport concrete situaties
genoemd waar veranderingen nodig zijn. Deze locaties zijn doorgegeven aan de betreffende
gemeentelijke teams. Zij hebben toegezegd deze aanbevelingen in hun werkzaamheden mee te nemen.
Uit onder andere het OuderenProofrapport zijn de volgende acties voortgekomen;
• De verkeersveiligheid van het kruispunt Mommersteeg/Tuinbouwweg heeft de aandacht. Dit betreft zowel de
veiligheid van automobilisten als die van fietsers.
• De E. van Gochstraat in Oudheusden zal dit jaar heringericht worden.
• Rondom de aansluiting van de A59 spelen er de komende jaren veel ontwikkelingen, met name rondom de
locatie van de toegangswegen.
• Op locaties waar reconstructies of rioleringswerkzaamheden gaan plaatsvinden, zal de situatie van het
trottoir waar nodig verbeterd worden.
• Het winkelcentrum aan het Burgemeester van Houtplein in Vlijmen is een aandachtspunt.
• De verkeerscirculatie in het centrum van Drunen zal in de nabije toekomst gewijzigd worden en dit gebeurd
mogelijkerwijs in combinatie met aanpassingen aan de parkeerplaatsen. Bij de ontwikkelingen rond het
Drunense centrum krijgen verschillende partijen de mogelijkheid om mee te denken.
De verankeringsgroep is hierbij al betrokken.
Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat naar aanleiding van het rapport “Gezamenlijk op Weg” al de nodige
acties zijn ondernomen. Omdat veranderingen vaak veel tijd vragen, zijn er op dit moment weinig
daadwerkelijke resultaten te benoemen. Het feit dat de verankeringsgroep op verschillende terreinen betrokken
wordt bij de invulling van actuele plannen is echter een belangrijk resultaat dat, samen met bovenstaande
acties, zal moeten leiden tot meer concrete resultaten in de toekomst.
Advies:
Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen
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BESLUIT
Het college van Heusden heeft in de vergadering van 3 februari 2009;
besloten: kennis te nemen van de aanbevelingen van het eindrapport van het OuderenProofproject en
van de reeds door de gemeente ondernomen acties met betrekking tot deze aanbevelingen.
namens het college van Heusden,
de secretaris,
mr. J.T.A.J. van der Ven

Tot zover de tekstweergave van het Collegebesluit d.d. 03-02-2009
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1.8 RAPPORT VERANKERINGSGROEP EN HET VERVOLG
In het vervolg van deze rapportage doet elk van de werkgroepen (B&W, Z&W en VMI) eigenstandig
verslag van de wijze waarop zij de haar toebedeelde wensen en conclusies uit de werklijst heeft
verwerkt en van de daarbij geboekte resultaten. De Verankeringsgroep rapporteert hiermee aan
haar opdrachtgever zijnde het Senioren Overleg Gemeente Heusden (SOGH). Het SOGH zal met
permanente commissies per werkgebied voortgaan met verankering van de resultaten en het
blijvend betrekken van ouderen bij beleid en uitvoering in het gemeentelijk handelen. Het
eindrapport van de Verankeringsgroep, bestaande uit deze beschrijving van de procesgang
OuderenProof en de verslagen van de drie werkgroepen, eventueel aangevuld met de
onderliggende database, kunnen daarbij belangrijke en sturende instrumenten zijn. Tevens zijn
leden van de dan voormalige Verankeringsgroep bereidt de voornoemde permanente SOGHcommissies te adviseren bij haar werkzaamheden.
Daar waar het in situatie gebonden omschrijvingen nuttig is zal in de verslagen van
deelwerkgroepen naar regelnummers verwezen worden zodat de items via de werktabel
(database) te herleiden is naar de oorspronkelijke werkgroep OuderenProof.
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2. VERSLAG DEELWERKGROEP BOUWEN EN WONEN
2.1 DEELPLAN
Uit het eindrapport “Gemeente Heusden OuderenProof” en de daaruit ontstane database zijn 152
regelnr.’s gehaald die betrekking hebben op “Bouwen en Wonen”.
Die zijn op inhoud beoordeeld en naar overeenkomstige kenmerken gerubriceerd.
2.2 WERKWIJZE
De werkgroep heeft de regelnr.’s onderverdeeld in de volgende taakvelden:
 Gemeentelijk bouwprogramma
 Regelgeving (gemeentelijk)
 WMO ( Wet maatschappelijke ondersteuning)
 Bouwbesluit ( landelijk geldende normen )
 PKVW Bestaande bouw (politie keurmerk veilig wonen)
 PKVW Nieuwbouw
 Woonkeur deel A Woonomgeving
 Woonkeur deel B Woongebouw
 Woonkeur deel C Woning
 Woonkeur deel Plus pakket zorg
 Woonkeur deel plus pakket toekomstwaarde
 Woonkeur deel plus pakket veiligheid.
 Overige 1. Woninggerichte niet onder voornoemde onderwerpen vallende punten.
 Overige 2.
2.3 OVERLEG
Voor overleg is door de gemeente de heer Bert van der Vecht aan de werkgroep toegevoegd.
Voornaamste gespreksonderwerpen:
 Gemeentelijk bouwprogramma,
 Bouwbesluit,
 PKVW,
 Gemeentelijke regelgeving en WMO.
Het overleg met Woonveste is aanvankelijk gevoerd met mevr. Coby Gijsbers en in een later stadium
ook met mevr. Trudy Dijkstra.
Voornaamste gespreksonderwerpen:
 Toepassing Woonkeur
 Lopende bouwprojecten
 Vaststelling minimum lijst van bouweisen gerelateerd aan Woonkeur
 Klantenpanel gehouden op 7 December 2010 door Woonveste voor ouderen over
Seniorenwoningen
De resultaten en conclusies van de gevoerde gesprekken worden in het navolgende per taakveld
weergeven.
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2.4 GEMEENTELIJK BOUWPROGRAMMA
In totaal hadden er 63 regelnummers betrekking op het gemeentelijk bouwprogramma.
 Daarbij komt zeer sterk de wens naar voren naar betaalbare woningen voor ouderen die
gesitueerd zijn in en of direct rond het centrum.
De praktijk is dat de gemeente na onderzoek naar de woningbehoefte een prognose stelt voor
het aantal te bouwen woningen in de gemeente.
De gemeente geeft aan waar gebouwd gaat worden, voor welke doelgroep en welk type
woning. De financiële haalbaarheid is in bijna alle gevallen doorslaggevend.


Ook de wens van gezamenlijk bouwen van woningen in eigenbeheer wordt vaak geuit.
Woonveste geeft daarover aan dat de mogelijkheid aanwezig is om in samenwerking met een
groep mensen te komen tot realisatie van een eigenbouwproject.



Ook de behoefte aan een serviceresidentie leeft in de gemeente.

2.5 REGELGEVING (GEMEENTELIJK EN LANDELIJK)
In totaal zijn er 7 wensen die betrekking hebben op uitbreiding van bestaande regelgeving.
Daarbij wordt gepleit voor versoepeling van de gemeentelijke regels om het uitbreiden van
bestaande woningen gemakkelijker te maken. Dit om het bijwonen van ouders en of familieleden
mogelijk te maken. Door de gemeente is aangegeven dat al deze aanvragen afzonderlijk moeten
worden ingediend en door de gemeente per geval worden beoordeeld. Hierin spelen
bestemmingsplannen en dergelijke een grote rol .
2.6 W.M.O. (WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING)
Bij Bouwen en Wonen zijn er in totaal 3 wensen geuit op gebieden die vallen onder de W.M.O.
Het betreft hier het opplussen en aanpassen van bestaande woningen voor ouderen.
Hiervoor zal de betreffende een aanvraag moeten doen bij het W.M.O. loket van de gemeente.
De bekendheid hierover zal moeten worden vergroot.
2.7 BOUWBESLUIT (LANDELIJKE GELDENDE NORMEN)
Er is een wens geuit met betrekking tot het isoleren van wanden en vloeren ter voorkoming van
geluidsoverlast.
Hiervoor gelden landelijke normen waaraan elke bouw moet voldoen.
2.8 PKVW (POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN)
Met betrekking tot veilig wonen zijn er 2 regelnr.’s ondergebracht die gedekt worden door
toepassing van het PKVW.
Waar het bestaande woningen betreft zou dat in een renovatie meegenomen dienen te worden.
2.9 WOONKEUR EN PKVW
Opgemerkt wordt dat Woonkeur uitsluitend is bedoeld voor nieuw te bouwen woningen.
Woonkeureisen toegepast op nieuwbouw overlappen het PKVW (politie keurmerk veilig wonen)
volledig en zijn derhalve leidend.
2.10 WOONKEUR DEEL A WOONOMGEVING
In totaal gaan 3 regelnr.’s over de bereikbaarheid door rolstoelen en ambulances en
inbraakveiligheid.
De eisen zijn bekend en bij ieder project zal dit al bij de ontwerpfase moeten worden beoordeeld
en afgewogen.
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2.11 WOONKEUR DEEL B WOONGEBOUW
In totaal gaan hier 5 regels over de uitvoering van de algemene ruimten in
appartementencomplexen.
 Er moet voldoende ruimte zijn voor het gebruik van rolstoelen, rollators en scootmobiels in
gangen en op galerijen.
 Ook dienen de liften voldoende ruimte te bieden voor het gebruik van brancards.
2.12 WOONKEUR DEEL C WONING
In totaal gaan 13 regelnr.’s over de uitvoering van balkons of buitenruimte.
 Balkons moeten zo groot zijn dat er buiten de draaicirkel van de deur minimaal een tafel met 4
stoelen kan staan.
Ook moeten zij van binnenuit met rolstoelen goed te bereiken zijn.
Het maximaal toegestane hoogteverschil tussen de vloer binnen en buiten staat een dorpel toe
van 20 mm.
De plaats van de balkons moet zo zijn dat de beleving het grootst is en ook minimaal enkele
uren in de zon ligt.
 Een woning bestemd voor ouderen moet minimaal 2 slaapkamers hebben ivm het bieden van
logeermogelijkheden maar vooral ook indien nodig bij verzorging (mantelzorg).
 Een aparte ruimte voor wasmachine en droger en tevens met voldoende opslag
mogelijkheden.
 Alle ruimtes moeten rollator vriendelijk zijn ( zonder dorpels) en de vloeren antislip uitgevoerd.
 Indien er een zolder aanwezig is zal de trap altijd uitgevoerd moeten zijn als vaste rechte trap
met optrede en aantrede volgens ouderen richtlijn en tevens met de mogelijkheid voor het
aanbrengen van een traplift.
2.13 WOONKEUR Z WONING MET ZORGPAKKET
In totaal gaan 16 regelnr.’s over de eisen aan zorgwoningen.
 De afmeting van de badkamer dient geschikt te zijn voor rolstoel, tillift en direct grenzend aan
de hoofdslaapkamer en met voldoende brede toegangsdeur.
 In de badkamer een douchegedeelte met aflopende vloer, geen douchebak.
 Het toilet op ouderenhoogte met voldoende ruimte voor tweezijdige assistentie.
 De slaapkamer direct grenzend aan de woonkamer en een glaspaneel naast de deur voor
oogcontact.
 De afmetingen van de slaapkamer moeten voldoende zijn voor een groot dubbel bed of twee
enkele bedden en met ruimte voor kast en doorgang voor rolstoel.
 Domotica aanleggen volgens de nieuwste gegevens en minimaal loze leidingen om het later
aan te kunnen leggen zonder breekwerkzaamheden.
2.14 WOONKEUR T TOEKOMST GERICHT
Bij toekomstgerichte woningen wordt er rekening mee gehouden dat latere aanpassingen gedaan
kunnen worden zonder hoge kosten en ingewikkelde breekpartijen.
In totaal zijn hier 5 regels ondergebracht.
 Dit betreft in hoofdzaak de keuken indeling en voorzieningen voor het aanleggen van
domotica.
 Ook dienen de wanden van een badkamer zo uitgevoerd te zijn dat het nadien bevestigen van
beugels en steunen mogelijk is.
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2.15 WOONKEUR V VEILIGHEID
Hierin zijn 2 regels ondergebracht.
Het betreft de directe woonomgeving zoals brandgangen, achterpaden, garage en berging
complexen. Deze zo goed mogelijk verlichten en de ligging zo goed mogelijk in het zicht van de
omgeving zonder dode hoeken en hoge bebossing.
2.16 OVERIGE 1
Hieronder vallen niet in Woonkeur (of andere bij de werkgroep bekende adviesorganen)
voorkomende aanbevelingen.
In totaal betreft dat 21 regelnr.’s uit de database.










Vragen om elektrapunten (stopcontact 220 V) in bergingen en garageboxen voor hobby en
opladen van rolstoelen in algemene ruimten van wooncomplexen.
Hierbij is het kennelijk een probleem dat bij de daar geplaatste verlichtingspunten de
stroomvoorziening (lamp) bijna altijd gekoppeld is aan de algemene verlichting en dus het
stroomverbruik niet kan worden afgerekend met de individuele verbruiker. Het is een naar het
oordeel van de werkgroep oplosbaar technisch probleem.
Er zal meer rekening gehouden moeten worden stallingsmogelijkheden voor scootmobiels.
Standaard een aparte afsluitbare ruimte voor het bezorgen van maaltijden aanbrengen, voor
ingeval de bewoner niet thuis is, zal naar het oordeel van de gesprekspartners van de
werkgroep te hoge kosten met zich meebrengen.
Bij wooncomplexen is er veel vraag naar een multifunctionele activiteitenruimte waar iedereen
kan binnen lopen voor direct contact en andere activiteiten.
Galerijen dienen beschut te zijn tegen weersinvloeden.
Daarbij is het ontwerp van het gebouw bepalend, maar het is zeer wenselijk.
Bij elke grondgebonden seniorenwoning is een overdekte parkeerplaats zeer gewenst.
Plaatsing van toiletten op senioren hoogte is geen Woonkeur advies omdat diverse instantie
het daarover niet met elkaar eens zijn, maar als een woning twee toiletten heeft (i.v.m.
bezoekers) dan heeft plaatsing van een hoog en een laag toilet de voorkeur.
Vragen om een gesloten keuken zijn persoons en mogelijk ook generatie gebonden en zullen
weinig worden toegepast in ouderen woningen mede gezien de extra kosten.

2.17 OVERIGE 2
In totaal zijn hier 5 regelnr.’s ondergebracht met niet nader naar voornoemde taakvelden te
rubriceren onderwerpen.
 Het betreft de ontwikkeling van woonservicezones zoals vastgelegd in de Rapportage
Woonservicezones van Companen van 7 december 2007 en als vastgesteld beleidsuitgangspunt
in 2008 in de gemeenteraad geaccordeerd.
Het is vastgesteld beleid en daaraan kan in voorkomende situaties gerefereerd worden.
 Dat een tuin van een huurwoning kaal moet worden opgeleverd bij verhuizing.
Bij navraag blijkt dat alleen het geval te zijn bij ernstige verwaarlozing of illegale bebouwing.
 Mogelijkheid creëren voor keuzemogelijkheid betreffende situering voor de woning bij
Woningstichting. In het huidige systeem kan dat uitsluitend door te reageren op de advertentie
in de huis aan huis krant op het moment dat een geschikte locatie voorbij komt.
 Advisering bij bouwaanvragen en andere zaken die aan regelgeving dienen te voldoen.
De werkgroep vraagt zich af of de gemeente daarin voorziet of dat wellicht in de toekomst
daar een taak ligt voor SOGH.

2.18 AFSLUITENDE CONCLUSIE WERKGROEP BOUWEN EN WONEN
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2.18.1 Een minimumlijst
De werkgroep heeft overleg gevoerd met de gemeente Heusden en woningbouwvereniging
Woonveste. In dit overleg is naar voren gekomen dat de gemeente Heusden niet kan en wil
voorschrijven dat gebouwd moet worden volgens Woonkeur of andere adviesorganen.
Ook Woonveste geeft aan zich niet bij voorbaat vast te willen leggen vanwege
concurrentieoverwegingen en de verwachte effecten op de exploitatiekosten en de daaruit
voortvloeiende consequenties voor de huurprijzen.
Er is sinds kort bij zowel de gemeente Heusden als woningbouwvereniging Woonveste toch het
idee geaccepteerd om te komen tot een lijst van punten waar een woning voor ouderen minimaal
aan moet voldoen.
De werkgroep Bouwen en Wonen heeft toegezegd een voorzet te doen voor die lijst met minimale
punten.
Die lijst is, mede door de complexiteit van inzichten, nog in de maak.
Na afronding zal die lijst zal dan in overleg met de gemeente Heusden en Woonveste definitief
worden vastgesteld.
Alle uitvoerders van toekomstige bouwplannen in de gemeente, door wie ook uitgevoerd zullen
zich aan die lijst moeten conformeren.
2.18.2 Het inspraakmoment
Door de werkgroep zijn tekeningen van de renovatie Passiefhuis te Nieuwkuijk en de nieuwbouw
Castellum te Oud-Heusden beoordeeld. De werkgroep is van mening dat met beoordeling van
tekeningen in dit stadium zij maar weinig kan bijdragen. Op het gegeven moment bleken geen
fundamentele wijzigingen meer te kunnen worden aangebracht.
De inbreng van gebruikers en belanghebbende organisaties zal in het stadium van
schetsontwerpen of zeer voorlopige tekeningen moeten plaatsvinden.
Het klantenpanel, gehouden door Woonveste op 7 december 2010, was er op gericht om meer
inzicht te krijgen wat moet er in een woning voor ouderen. Uit dit panel zijn zeker bruikbare tips
naar voren gekomen met name vwb de indeling van keukenblokken.
Doordat inzichten en technieken zeer snel veranderen zal in de toekomst regelmatig overleg nodig
zijn tussen de partijen om gewenste aanpassingen te realiseren.
Wel zal de gouden regel in de nabije toekomst moeten zijn: Meedenken ja, maar in een zodanig
vroeg stadium dat de daaruit voortkomende inbreng er nog wat toe doet.
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3. VERSLAG DEELWERKGROEP ZORG EN WELZIJN
“ Kennis van het verleden maakt het heden begrijpelijk en de toekomst minder onzeker.”
3.1 DOEL VAN DIT DOCUMENT.
Heusden OuderenProof moet het ouderen in onze gemeente mogelijk maken op prettige wijze te
wonen en te leven in onze gemeente. Deze doelstelling heeft een blijvend karakter, het werk is nooit
af en je zult er altijd “bij moeten blijven”.
De bedoeling van dit document is om de opvolgers van de werkgroep Zorg & Welzijn goed in het
zadel te helpen zodat zij hun werk goed en met plezier kunnen doen. Zodoende kunnen de vruchten
van 3 jaar werken gebruikt gaan worden in het belang van ouderen.
Dit document wil daarbij een hulpmiddel zijn. Het wil bruikbare en praktische toelichting geven over
de achtergrond en inhoud van de materie inzake Zorg & Welzijn. Maar ook over de wijze waarop de
doelstellingen van Heusden OuderenProof samen met de ketenpartners blijvend gerealiseerd kunnen
worden.
Alles beweegt en verandert. Zeer zeker in het veld van Zorg & Welzijn. Er zijn reeds forse
bezuinigingen ingezet. Bovendien worden er veel taken van de centrale overheid naar de gemeentes
overgeheveld. Zorg wordt duur. Daarnaast zijn er altijd ontwikkelingen en veranderingen bij onze
ketenpartners. Wethouders komen en gaan evenals bestuurders en het beleid van zorginstellingen.
Aan onze opvolgers de taak om al die ontwikkelingen kritisch te volgen en te vertalen naar
aandachtspunten die met de ketenpartners besproken moeten worden. Om die reden heeft dit
document een beperkte houdbaarheid.
Bij dit alles hoort een oproep tot bescheidenheid en samenwerkingsgezindheid. Ben ervan bewust
dat je niet de enige, en zeker niet de belangrijkste belangenbehartiger van ouderen bent. Er zijn
cliëntenraden bij ( thuis) zorginstellingen met dezelfde doelstelling als uw werkgroep. Heb oog voor
het feit dat de leiding van de ketenpartners niet enthousiast is wanneer er weer een groep mensen
komt praten over het belang van zijn cliënten terwijl hij of zij gisteren ook al zo’n gesprek had met
een andere belangengroep.
De samenstellers van dit document, de leden van de huidige werkgroep Zorg & Welzijn, zijn 3 jaar
actief geweest en doen een stapje terug. Dit echter niet zonder de nadrukkelijke toezegging dat ze
hun opvolgers met raad en daad zullen helpen om goed op de rails te komen.
3.2 WAT VOORAFGING
Medio 2008 leverden de werkgroepen hun eindrapporten, lees inventarisaties, in. Omdat de
werkgroepen “Per woonkern” eveneens aandachtspunten voor zorg en welzijn in hun rapporten
opnamen ontstonden er zowel overlappingen als tegenstrijdigheden met de inventarisatie van de
overkoepelende werkgroep “Zorg & Welzijn”.
In het totaal werden er zo’n 140 klachten en wensen m.b.t. zorg en welzijn genoteerd, inclusief
overlap. Uiteraard met de nodige emotie en derhalve sterk belevingsgericht, soms zelfs tegenstrijdig.
Tevens ontbrak veelal een aanwijzing naar een instantie ( = ketenpartner) waar de ingebrachte
behoefte op tafel moest komen. Maar zonder uitzondering vormden al deze wensen en klachten een
waardevol startpunt voor de Verankeringsgroep die november 2008 het stokje van bovengenoemde
werkgroepen overnam.
Daar gaat het nu verder over. Hoe is deze werkgroep te werk gegaan? Wat zijn hun resultaten,
conclusies en aanbevelingen? Onze opvolgers kunnen ze hieronder kritisch bekijken, er hun voordeel
mee doen en er dan een koers mee varen die hen goeddunkt.
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3.3 GEHANTEERDE AANPAK VAN DE WERKGROEP ZORG & WELZIJN
Uit het dikke groene boek “ Gemeente Heusden OuderenProof?, Eindrapport van de werkgroepen”
werden alle wensen en klachten op het vlak van zorg en welzijn verzameld.
Vervolgens hebben we datgene wat dubbel was weggestreept. Ook de onderwerpen die wettelijk
onmogelijk waren werden eruit gehaald. Als voorbeeld noemen wij het boodschappen laten halen
door een huishoudelijke hulp die uit WMO-gelden betaald wordt.
Daarna zijn we de wensen en klachten die qua inhoud bij elkaar hoorden bij elkaar gaan zetten.
Bijvoorbeeld: alle wensen en klachten over eten en drinken werden samengebracht in een groep. We
noemden dit een cluster. Een van de belangrijkste conclusies hieruit was dat veruit de meeste
clusters van wensen en klachten niet EENMALIG op te lossen zijn maar dat ze PERMANENTE
aandacht vragen. Bijvoorbeeld een klacht over de huidige warme maaltijd wordt nu opgelost maar
kan volgend jaar terugkeren.
Vervolgens stelden we vast bij welke instantie we met onze clusters van wensen en klachten
terecht moesten. Daar kwam een lijst van ketenpartners uit. Later bleek dat we daar niet volledig
waren ( we zagen bijvoorbeeld de Cliëntenraden over het hoofd) maar in dit document is dat
hersteld. Bij deze actie bleek dat we voor 1 cluster dikwijls bij meerdere ketenpartners terecht
moesten. Dat was een tegenvaller omdat we toen tussen de ketenpartners moesten coördineren.
De volgende stap was afspraken maken met de ketenpartners, uitleggen wie we waren en wat we
wilden. We zijn daarbij niet ingegaan op losstaande klachten en wensen maar op onze clusters.
Al onze partners stonden hier open voor. Gaandeweg werd duidelijk dat onze ketenpartners groot
belang hechten aan hun kwaliteitssystemen en de klant tevredenheids onderzoeken die daar een
belangrijk onderdeel van zijn.
Als werkgroep zijn we ons daarop gaan richten. Wij wilden onze clusters van wensen en klachten
inbrengen in de klant tevredenheids onderzoeken van de ketenpartner. Zij zijn wettelijk verplicht
deze onderzoeken jaarlijks uit te voeren. En de uitkomsten daarvan te bespreken met o.a.
belangenbehartigers en toezichthouders, zoals bijvoorbeeld de gemeenteraad, cliëntenraden en
onze werkgroep.
3.4 RESULTATEN VAN DE WERKGROEP ZORG & WELZIJN OP HOOFDLIJNEN
In dit hoofdstuk melden wij de belangrijkste resultaten in hoofdlijnen. Met nadruk tekenen wij aan
dat deze resultaten niet enkel aan onze werkgroep toegeschreven mogen worden: onze
ketenpartijen hebben het gerealiseerd en waren in een aantal gevallen al bezig met het creëren van
oplossingen. Daar waar wij de resultaten hieronder op hoofdlijnen weergeven doen wij dat
gedetailleerd in de overdrachtsdocumenten per ketenpartner ten behoeve van onze opvolgers.
Als eerste is er een overlegstructuur met de meest relevante ketenpartners gerealiseerd. Hun deur
staat open, ze zijn bereid om met ons de belangen van ouderen te bespreken. Het betreft de
volgende ketenpartners en de contactpersonen: gemeente Heusden ( Chantal Martens als
contactpersoon, Mart v.d. Poel/Wim van Engeland als verantwoordelijk wethouder ), Stichting
Modus ( Linda van Geffen als directrice en Josje van Hal als medewerkster), Juvans ( Marlene van
Doorn als locatiemanager), Woon- en zorginstellingen St. Janshof en St. Antoniushof ( Harrie
Veldkamp als locatiemanager), Zandley ( Fieke van Deutekom als locatiemanager), Twern Heusden (
Ron Koevoets als locatiemanager) alsmede de thuiszorginstellingen Vivent ( Martijn Hille als
locatiemanager) en Thebe ( Astrid Wijns als locatiemanager).
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De gespreksonderwerpen, onze clusters van wensen en klachten, zijn daarbij door ons toegelicht en
door onze ketenpartij geaccepteerd. Hierbij is de aandacht vooral uitgegaan naar de kwaliteit van de
dienstverlening, eenzaamheidsbestrijding, vrijwilligerswerk en het tegengaan van bureaucratie.

Het merendeel van onze ketenpartners was blij met onze inbreng met name omdat ze via ons uit een
andere invalshoek zicht kregen op de behoeften van (toekomstige) ouderen. Ze waren veelal heel
positief.
Onze insteek, deelname in hun kwaliteitssysteem en hun klant tevredenheidonderzoek, is breed
geaccepteerd. Wij mochten daar op invaren. Daarmee werden we een blijvende waakhond voor de
belangen van onze ouderen. Met de aantekening dat er samenwerking moet komen met andere
belangenbehartigers. Wij beschouwen dit als ons belangrijkste resultaat.
Daarnaast deden wij aan de Gemeente Heusden, de stichting Modus en de Woon-Zorg centra
aanbevelingen inzake vrijwilligerswerk, eenzaamheidsbestrijding en het WMO-loket. Vrijwel alle
aanbevelingen, waarmee tientallen wensen en klachten gemoeid zijn, werden overgenomen.
De meest in het oog springende resultaten zijn de oprichting van de vrijwillige boodschappen- en
klussendienst, het inloop café in het woon-zorgcentrum St. Janshof en wijze waarop het WMO-loket
georganiseerd is en gaat worden.
Op het terrein van de Thuiszorginstellingen maken wij graag melding van de terugkeer van de
“Wijkzuster”in de vorm van de wijkgerichte zorgteams die een succes gaan worden.
Met dit alles legden wij een gezonde basis om ook in de toekomst samen met de ketenpartners te
blijven werken aan de belangen van ouderen in de gemeente Heusden.
Niet alles slaagde!
Het is onze werkgroep niet gelukt om een gestructureerde samenwerking te realiseren met andere
belangenbehartigers zoals de WMO- Adviesraad en de Cliëntenraden van onze ketenpartners. Om
verschillende redenen konden we daar niet aan toekomen. Dit verdient echter voor de toekomst een
hoge prioriteit.
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4. VERSLAG DEELWERKGROEP VEILIGHEID, MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR
4.1 DEELPLAN
Door de verankeringsgroep uitgevoerde analyse van het eindrapport OuderenProof heeft voor de
werkgroep VMI 214 in de database verwerkte wensen en conclusies opgeleverd.
Bij verdere verwerking zijn die als regelnr.’s in de database gerubriceerd naar taakvelden.
4.2 TAAKVELDEN
De taakvelden VMI zijn:
 Openbaar vervoer
 Verkeer
 Parkeren
 Infrastructuur*
 Onderhoud
 Handhaving
 Ondernemers/Diensten
* Bij de besprekingen is gebleken dat het begrip INFRASTRUCTUUR niet overal eenduidig is. In het
rapport OuderenProof is er ook sprake van infrastructuur gericht op ouderen waar er in feite sprake
was van (recreatieve) verblijfsruimte. Die nadere aanduiding is daar waar nodig toegevoegd.
4.2.1 Bespreking a.d.h.v. taakvelden
Behalve bij Openbaar Vervoer is door de overlap in kenmerken is de onderverdeling naar taakvelden
arbitrair. Zij is vastgesteld naar de het meest in het oog springende overeenkomstige kenmerken om
gestructureerde bespreking van de 214 regelnr.’s omvattende wensen en conclusies mogelijk te
maken. In het verslag VMI wordt m.u.v. bij Openbaar Vervoer geen scherp onderscheid gemaakt naar
de taakvelden maar indien noodzakelijk enkele items apart toegelicht.
4.3 OVERLEG
Voor overleg is door de gemeente een ambtenaar aan de werkgroep toegevoegd.
Van september t/m december 2009 was dat mevrouw Jolanda van der Borgh en vanaf januari 2010
de heer Hans Rompen.
De werkgroep is vertegenwoordigd in de externe klankbordgroep bij het tot stand komen van het
GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan).
De werkgroep heeft incidenteel ook gesproken met buurtverenigingen en andere belangengroepen.
4.4 WERKWIJZE
Bij bespreking van de taakvelden is een vaste werkwijze gehanteerd waarbij:
 De eerste bespreking oriëntatie op het onderwerp tot doel had.
 De tweede bespreking moest leiden tot conclusies met afspraken over verslaglegging en
formulering.
 Tijdens de derde bespreking werd de deelrapportage vastgesteld, afgerond en vastgelegd in een
samenvattend document.
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4.4.1 Algemeen en Situatie specifiek
Tijdens de besprekingen bleek de noodzaak om bij de wensen/klachten onderscheid te maken tussen
regelnrs. met algemene formuleringen (bv toestand trottoirs is slecht) en situatie specifieke
omschrijvingen (bv toestand trottoirs in de Deken van Baarsstraat is slecht).
Bepalend daarbij is de aard van de klacht/wens.
Bij de kwalificatie ALGEMEEN gaat het om een niet tot één locatie of situatie te herleiden wens of
klacht maar die juist op meerdere plaatsen in de gemeente is gesignaleerd of het gaat om algemene
opmerkingen.
Bij de omschrijving SITUATIE SPECIFIEK gaat het om zodanig naar aard en locatie concreet
omschreven wensen/klachten dat een adequate doelgerichte afweging en aanpak mogelijk was.
4.5 WOONOMGEVINGEN
De demografische ontwikkelingen in Nederland en dus ook in Heusden resulteren in een
toenemende vergrijzing. Het beleid van de landelijke en als afgeleide daarvan de lokale overheid gaat
uit van en is gericht op toenemende en zo lang mogelijke verzelfstandiging van ouderen.
Ouder worden in de eigen omgeving dus. In het rapport OuderenProof merken de ouderen zelf op
dat het ondenkbaar is dat de overheid kan volstaan met introductie van de term “zelfredzaamheid”.
Behalve een toename van de zelfredzaamheid van ouderen is ook een aanpassing van die omgeving
en het inrichten speciale voorzieningen ter plekke noodzakelijk. Naast aangepaste woningen en
voorzieningen moeten mensen ook zelfstandig naar buiten kunnen en contacten onderhouden in de
buurt. De werkgroepen OuderenProof hebben in hun rapport veel wensen geuit betreffende
omgevingsfactoren die een specifiek voor ouderen ingerichte woon- en leefomgeving omvatten.
Daarbij ging het om:
a. Sociale en verkeersveiligheid.
b. Openbaar vervoer binnen loopafstand
c. Voldoende parkeermogelijkheden in de directe nabijheid.
d. Ontmoetingsmogelijkheden binnen loopafstand.
e. Goede verlichting van de omgeving.
f. Overzichtelijkheid van de directe woonomgeving.
g. Rolstoel en scootmobiel en rollator toegankelijke toegangswegen
De deelwerkgroep VMI begrijpt dat deze doelstellingen niet ineens op alle plaatsen, waar ouderen
wonen, tegelijkertijd gerealiseerd kunnen worden maar constateert dat zelfs ook de omgeving van
onlangs ingerichte woonservicezones in Drunen, Vlijmen en Vliedberg maar ten dele aan deze
voorwaarden voldoen.
4.6 GEMEENTELIJK VERKEERS- EN VERVOERSPLAN (GVVP)
Het GVVP is een beleidsdocument waarin de gemeente zijn (voorgenomen) beleid ten aanzien van
verkeer en vervoer vastlegt. Omdat we in dit rapport een aantal malen verwijzen naar het GVVP en
ook omdat het een belangrijk referentiekader is voor de toekomstige permanente werkgroep VMI
van SOGH geven we hierbij een kort overzicht van de stand van zaken van het GVVP.
4.6.1 Nieuw GVVP
Het vigerende GVVP is vastgesteld in 2001. Als gevolg van maatschappelijke, bestuurlijke en
demografische ontwikkelingen is een GVVP slechts beperkt houdbaar en dient de ingezette koers
tussentijds te worden geëvalueerd en daar waar nodig te worden bijgesteld.
Daarom heeft de gemeente aan Bureau Goudappel Coffeng opdracht gegeven een nieuw GVVP op te
stellen. Het GVVP handelt over de netwerken auto- en fietsverkeer, het openbaar vervoer,
verkeersveiligheid leefbaarheid en milieu, voetgangers- en gehandicaptenvoorzieningen, parkeren,
etc. Dat Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) Heusden beschrijft het beleid en de
gewenste netwerkstructuren met daarbij horende kwaliteitseisen voor de gemeente Heusden in de
periode tot 2015 met een doorkijk naar 2020.
De planning is dat het GVVP nog in 2011 voorgelegd zal worden aan de gemeenteraad.
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4.7 OPENBAAR VERVOER
De voornaamste -openbaar vervoer componenten- voor ouderen zijn deeltaxi, buurtbus, lijndiensten
en eventueel treinvervoer.
In het rapport OuderenProof staan wensen voor betere afstemming van de wachttijden bij de
deeltaxi’s en wordt het belang van buurtbus en deeltaxi nog eens onderschreven.
Verder worden nog wensen genoemd voor onderzoeken naar de mogelijkheid van railvervoer en
voor vervoer op maat.
Het merendeel van de wensen en conclusies gaan echter over de busverbindingen (lijndiensten).
De gemeente Heusden valt binnen het concessiegebied De Meijerij, waarin Arriva als vervoerder
opereert.
In Heusden wordt het openbaar vervoer echter door Veolia Transport verzorgd.
Veolia Transport verzorgt het openbaar vervoer in het concessiegebied Midden-Brabant.
In het vervolg van dit rapport beperken we ons tot het bespreken van dit aspect van openbaar
vervoer.
4.7.1 Busdiensten Basisvoorzieningenniveau
De provincie Noord-Brabant is opdrachtgever voor het openbaar vervoer in de provincie.
In de Visie Openbaar Vervoer is de verantwoordelijkheid voor de ontwikkelfunctie bij de provincie
gelegd.
Dit betekent dat Gedeputeerde Staten jaarlijks keuzes maken over het al dan niet honoreren van
wensen voor verbeteringen van buslijnen, de bediening van kleine kernen, enzovoorts.
De gemeente Heusden kan voorstellen voor het OV-aanbod te verbeteren of ontwikkelingen op het
gebied van vervoervraag en ruimtelijke ordening bij de provincie aandragen.
Het is dus de provincie die beslist hoe het OV aanbod, bijvoorbeeld op het gebied van
dienstregelingen, er uitziet.
Om deze taak goed uit te kunnen voeren, heeft de provincie richtlijnen nodig die geformuleerd
worden in een beleid.
Hiervoor is het basisvoorzieningenniveau ontwikkeld, waarin concreet staat waar, wanneer, hoe vaak
en waarheen er minimaal een bus moet rijden.
Hierin zijn ook toetsingscriteria geformuleerd ten aanzien van loopafstanden.
Ook staat daarin waaraan verzoeken tot aanpassing, wijziging of uitbreiding van de voorzieningen
(waaronder ook halteplaatsen) getoetst worden.
Verzoeken om stadsbussen, extra halteplaatsen e.d. in de gemeente Heusden worden dan ook aan
de hand van dat document bekeken en getoetst.
Het basisvoorzieningenniveau is op 13 februari 2009 vastgesteld.
Hierin is o.a. gesteld dat in kernen van 2.000 tot 50.000 inwoners 80% van de adressen is gelegen op
maximaal 800 meter van een bushalte of treinstation.
4.7.2 Toegankelijk openbaar vervoer
Toegankelijkheid van het openbaar vervoer is enerzijds gericht op het aanpassen van het materieel
(lage vloer bussen) en anderzijds op het aanpassen van de haltevoorzieningen.
De gemeente Heusden is verantwoordelijk voor het aanpassen van de perrons.
Hiertoe zijn de haltes verdeeld in geprioriteerde en niet-geprioriteerde haltes.
Voor verbetering van de toegankelijkheid van haltevoorzieningen zijn in de gemeente Heusden
45 haltes geprioriteerd (besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 22 januari 2008).
Deze worden als eerste de komende jaren aangepakt.
Onder geprioriteerde haltes worden haltes bij voorzieningen zoals ziekenhuizen, winkelcentra,
verzorgingshuizen en vervoersknooppunten (drukke haltes) verstaan.
Daarnaast kent de gemeente nog 52 niet geprioriteerde haltes.
Het College van B&W heeft op 12 augustus 2008 besloten aan te sluiten bij de regionale ambitie om
geprioriteerde haltes vóór 2012 en niet geprioriteerde haltes vóór 2016 toegankelijk te maken.
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De wensen “exploitatieplan 2010” zijn door de gemeente doorgesproken met zowel provincie als
vervoerders. Gezamenlijk zijn zij tot de conclusie gekomen dat er een openbaar vervoer visie
ontwikkeld moet worden voor o.a. de gemeente Heusden. (zie GVVP, Duurzaam op (de) weg)
4.7.3 Plaatsen van abri’s
Bij de meeste drukke haltes staan, als het fysiek mogelijk en wenselijk is, momenteel abri’s.
4.7.4 Wijzigingen routevoering openbaar vervoer
Overzicht van door de gemeente van Heusden voor het exploitatieplan 2010 ingediende wensen en
de mate van realisatie.
4.7.4.1 Streeklijn 137
1. Routevoering buslijn 137 en 608 aanpassen aan de verkeerscirculatie in het centrum van Drunen
(eenrichtingsverkeer van oost naar west). Gehonoreerd.
2. Opheffen halte Joost van den Vondellaan. Realiseren nieuw haltepaar ivm eenrichtingsverkeer.
Gehonoreerd.
3. Halteplaats erbij aan de Spoorlaan, P&R terrein bij op-/afrit A52 (Ei van Drunen). Gehonoreerd.
Halteplaats realiseren aan de Nassaulaan ter hoogte van het Zuiderpark
Wijziging routevoering streeklijn 136 of stadsdienstlijn 66 zodanig dat er een halte gerealiseerd kan
worden aan de Nassaulaan ter hoogte van het Zuiderpark. Wijziging routevoering streeklijn 136 is
geen optie omdat het centrum van Vlijmen dan niet meer wordt aangedaan.
Wijziging stadsdienstlijn is op dit moment niet bespreekbaar omdat e.e.a. afhankelijk is recente
ontwikkelingen rondom het busvervoer van en naar het ziekenhuis en alle ontwikkelingen rondom de
A52 (corridorstudie). Niet gehonoreerd
4.7.4.2 Buurtbus 233/133
1. Wijziging route: Voorgestelde route: Statenlaan, Grotestraat, Burg. v.d. Heijdenstraat,
Stationsstraat, Prins Hendrikstraat, Lipsstraat…..vervolg huidige route… na Oudheusden tevens de
kern Heusden aan doen (halteren op bestaande halte aan de Demer).
Wijziging Drunen niet gehonoreerd. Wijziging Heusden niet gehonoreerd.
Opmerking: In de nieuwe dienstregeling per december 2010 is lijn 133 opgeheven.
4.7.4.3 Sneldienstlijn 300
1. Wijziging routevoering. Voorgestelde route: A52, Drunen (P&R terrein bij op-/afrit A52), A52.
Besluit wordt doorgeschoven naar 2011
2. Halteplaats erbij aan de Spoorlaan, P&R terrein bij op-/afrit A52.
Besluit wordt doorgeschoven naar 2011.
Locatie halteren: Ei van Drunen.
4.7.4.4 Uitbreiding avond, weekend, ochtend
Buslijn 136 zou een alternatief kunnen zijn voor buslijn 66 voor vertrek vanuit Den Bosch naar
Vlijmen. Echter deze buslijnen vertrekken nagenoeg op hetzelfde tijdstip, waardoor men soms
langere tijd moet wachten op een aansluiting naar Vlijmen.
Gevraagd wordt om uitbreiding van reistijden van buslijn 66 en 121 (avond, weekend, ochtend.
Hetzelfde geldt voor buslijnen 136 en 137.
Niet gehonoreerd.
De uitbreiding bushaltes in Oudheusden, (plan de Oosters) wordt pas besproken als er serieuze
uitbreidingsplannen zijn.
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4.7.5 Opheffen buslijn 66
Met ingang van de nieuwe dienstregeling in december 2010 is buslijn 66 opgeheven. Door het
opheffen van deze stadsdienstlijn Vlijmen neemt de loopafstand o.a. voor de bewoners van
zorgcentrum St. Janshof naar de dichtstbijzijnde bushalte door de opheffing van lijn 66 aanzienlijk
toe.
Volgens de werkgroep VMI is dat niet te rijmen met de doelstellingen van OuderenProof (nota
bene een project dat geëntameerd is door de Provincie). Het is merkwaardig dat de Provincie
ouderen uitdaagt mee te denken om hun leefomgeving OuderenProof te maken en tegelijkertijd
de mobiliteit van ouderen beperkt door het opheffen van een buslijn die langs meerdere
concentraties ouderen(voorzieningen) voert.
Zij heeft in die zin dan ook schriftelijk de provincie daarover benaderd maar kreeg net als de
gemeente en de bewonersgroep Zuiderpark nul op rekest.
4.7.6 Routewijziging buslijn 135
Toen in het najaar 2010 de herinrichting van de Everardus van Gochstraat in Oudheusden was
afgerond bleek Veolia dat geen geschikte route te vinden voor buslijn 135.
De ouderen in Oudheusden zijn onaangenaam verrast dat het duurzaam veilig inrichten van hun
woonwijk afgestraft wordt met het verlies van nabij openbaar vervoer.
Andermaal een onbegrijpelijke tegenstrijdigheid met de (Provinciale) doelstelling van OuderenProof
4.7.7 Slotopmerkingen over openbaar vervoer
 De werkgroep is gaandeweg de besprekingen en ook mede door recente ontwikkelingen tot het
inzicht gekomen dat de invloed van de gemeente op het openbaar vervoersbeleid kennelijk
marginaal is.

Ook heeft de werkgroep er kennis van genomen dat de gemeente zich bevindt in het
spanningsveld tussen enerzijds het inrichten van een verblijfsgebied conform Duurzaam Veilig en
anderzijds het tegemoetkomen aan de wensen van de vervoerder.
 Sinds 1 januari 2007 is in Nederland de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) van kracht.
De wet stimuleert dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven leven en ondanks
ouderdom, handicap of gebrek, kunnen deelnemen aan onze maatschappij. Goed openbaar
vervoer behoort tot de voorzieningen die hieraan bijdragen en hebben relatie met het GVVP,
maar zaken omtrent de Wmo zijn niet verder in het nog vast te stellen concept GVVP uitgewerkt.
 In het concept GVVP hoofdstuk 4.4. Openbaar vervoer is over de doelstellingen onder de
tussenkop “Hoe willen we dat aanpakken?” te lezen:
“Hoofddoel is het realiseren van een toename van het gebruik van het openbaar vervoer.
Om dat te kunnen bereiken zet de gemeente Heusden de komende jaren in op een
geheel nieuwe opzet van het lijnennet. Doel van dit lijnennet is om een frequentere en
snellere dienst door de gemeente te bieden, waarbij loopafstanden acceptabel blijven.
De bussen worden zoveel mogelijk uit de wijken gehaald en zoveel mogelijk via
gebiedsontsluitingswegen afgewikkeld. Dit voorkomt overlast in de wijken en draagt
tevens bij aan kortere rijtijden van de bus. Kortere rijtijden maken het openbaar vervoer
aantrekkelijker en goedkoper.”
De als afsluiting daarvan geformuleerde nuancering
“Enige mate van ontsluiting is echter noodzakelijk om de loopafstanden naar de haltes acceptabel
te houden” kan niet de indruk wegnemen dat ook de gemeente hinkt op twee gedachten.
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4.8 VERKEER
4.8.1 Is ons lokale wegennet OuderenProof?
De toenemende vergrijzing van onze bevolking is een onontkoombaar gegeven en de daarmee
gepaard gaande noodzakelijke verzelfstandiging van de ouderen eveneens. Ouderen zullen dus
langer zelfstandig blijven wonen en als zodanig ook actief (moeten) deelnemen aan de maatschappij.
De landelijke maar zeker de lokale overheid dient zich waarbij wel te realiseren dat ouder worden
altijd en onvermijdelijk gepaard gaat met fysieke beperkingen en dat daarop gerichte aanpassingen
noodzakelijk zijn. Ouderen moeten net als andere burgers voor de aanschaf van hun primaire
levensbehoeften en hun sociale contacten de weg op. Dat doen ze zo lang het kan met de auto,
dikwijls met de fiets, met aangepaste voertuigen of te voet. Ouderen hebben moeite met het
inschatten van complexe situaties op de punten waar wegen samenkomen. Daarnaast hebben zij
veelal problemen met hun motoriek (het over de schouder kijken, het evenwicht bij afremmen en
starten) en een afnemende reactiesnelheid.
Daarmee is naar het oordeel van de werkgroepen bij de inrichting van ons lokale wegennet niet altijd
vanuit een -OuderenProof-visie- rekening gehouden.
4.8.2 Verkeerswensen.
Met uitzondering van de opmerkingen voor fiets- en voetgangers verkeer gaan toch nog maar liefst
21 regelnr.’s in het rapport OuderenProof over alle mogelijke verkeersituaties in de verschillende
kernen. Deze zijn allen besproken met de gemeente en daar waar mogelijk zijn ze gelabeld naar
lopende of toekomstige projecten. In het navolgende een weergave van enkele regelnr.’s waarvan
de uitvoering in toekomstige projecten ligt. Het besprekingsresultaat met de gemeente is daarbij in
cursief weergegeven.
Regelnr. 3077: In de Wilhelminastraat (Drunen) is er een voorrangsproblematiek. Door verkeer uit
de zijstraten is de situatie onoverzichtelijk.
De komende jaren vinden in die wijk rioleringswerkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden worden
gecombineerd met verkeersmaatregelen (inrichten 30 km gebied). Hierdoor zal de verkeerssituatie
duidelijker worden.
Regelnr. 3081: Centrum Drunen minder aantrekkelijk maken voor autoverkeer
Op termijn wordt ook de toe leidende route (Grotestraat) ingericht als 30 km gebied. Hierdoor wordt
deze route voor autoverkeer minder aantrekkelijk.
Regelnr. 3196: Doorgang vanuit De Akker naar achterliggende winkels afsluiten voor autoverkeer.
Wordt bekeken in het kader van centrumplan Vlijmen
4.8.3 Aandacht voor fietsers op rotondes
Bij wijze van voorbeeld wordt de situatie geschetst op de rotonde in Nieuwkuijk maar deze geldt ook
(soms min of meer) bij andere rotondes (bv tussen Drunen en Elshout aan het Shell pompstation)
De grote rotonde aan het eind van de Onsenoortse Straat wordt door auto’s met grote snelheid
genomen. Doorgaande fietsers worden verrast door achteropkomende auto’s welke al of niet
richting aangevend rechtsaf slaan richting ’s-Hertogenbosch.
Fietsers komende vanuit Vlijmen die via de rotonde naar Nieuwkuijk gaan steken daar in vier keer
over. Bij de eerste 2 oversteken hebben zij voldoende uitzicht om zelf hun situatie in te kunnen
schatten. Bij de derde (halve) oversteek worden zij bedreigd door auto’s die met hoge snelheid (en
zeker als ze richting Haarsteeg gaan) van links opduiken.
Vervolgens moeten zij vanuit stilstand optrekken voor het laatste stukje van de oversteek waarbij zij
bedreigd worden door auto’s welke vanuit de richting Haarsteeg komen en waarbij hun zicht door de
tunnel beperkt wordt.
Het gevaar dat fietsers lopen in de geschetste situaties, maar ook bij andere rotondes, is dat zij
ongeacht de oorzaak, de fietser de auto niet of te laat ziet en de reactietijd te kort is.
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Het uitgangspunt zou moeten zijn dat bij alle rotondes de fietsbanen verder van de rijbanen van de
auto’s liggen en dat de rijrichting van de fietsers, bij oversteeksituaties, tegengesteld is aan die van
het autoverkeer en in elk geval autoverkeer t.o.v. de fietser op die punten niet van achter opkomend
mag zijn.
4.8.4 Aandacht voor de fietsers die de rotondes overleefd hebben
In het navolgende geven we nog wat voorbeelden van de werkgroepen OuderenProof met
klachten en suggesties vwb fietsverkeer en 30 km-zones waarbij in cursief het besprekingsresultaat
met de gemeente is aangegeven.
Regelnr. 3059: Verzoek om drempels in de Admiraalsweg-Ruijterstraat.
Dat wordt een 30-km gebied. In 30-km-zones komen geen fietspaden.
Regelnr. 3069: Fietspad Joost van den Vondellaan levensgevaarlijk voor fietsers
De Joost van den Vondellaan wordt ingericht als eenrichtingsverkeer. Hierdoor wordt de veiligheid
voor fietsers vergroot.
Regelnr. 3100: Fietspad en trottoir langs Elshoutseweg
Idem. Zie 3069
Regelnr. 3101: Verzoek om een fietspad langs de gehele Wolfshoek
Op het moment dat afrit 41 (Drunen/Elshout) komt te vervallen zal de Wolfshoek worden ingericht als
30 km gebied. Hierdoor wordt het voor de fietsers ook een stuk veiliger.
Regelnr. 3141: Verzoek Nieuwkuijksestraat in te richten als 30 km zone.
In de planning van 2010 staat de kern Nieuwkuijk opgenomen om ingericht te worden als 30 km zone.
Of de Nieuwkuijksestraat hier in meegenomen kan worden is mede afhankelijk van het gebruik van de
Spoorlaan.
Regelnr.’s 3142, 3013, 3014, 3053, 3142: Betreffende onveilige situaties op rotondes.
We zijn momenteel bezig met een notitie betreffende de voorrangsregeling van fietsers binnen en
buiten de kom en op rotondes.
Regelnr. 3166: Tunnelweg/Wolput gevaarlijk voor fietsers, onveilig gevoel, onoverzichtelijk.
Situatie niet bekend. Zal nader bekeken moeten worden.
4.8.4.1 30 Km-zones
De werkgroep vraagt zich af of het argument van 30 km-zones geldt als panacee voor alle
verkeerskwalen.
Is een 30 km-zone (zeker daar er meestal veel klachten zijn over snelheidsoverschrijdingen en
handhaving problematisch blijkt), voor dikwijls niet al te wendbare oudere verkeersdeelnemers,
wel de meest adequate oplossing voor de geschetste problemen?
Binnen de werkgroep bestaan daar grote twijfels over.
4.8.5 Fietspaden in het buitengebied
Het komt nogal eens voor dat in de buitengebieden fietspaden erg hoog liggen ten opzichte van de
naastgelegen grond. We hebben het dan over hoogteverschillen van 8 tot 15 cm welke waarschijnlijk
ontstaan door uitspoelen van de bermen. Genoemd zijn daarbij in Heusden en Oud Heusden het
fietspad van de Steenweg en het fietspad door de Eendenkooi (de Kooilaan). Tevens is aangegeven
dat op sommige punten extra lattenbescherming aangebracht moet worden bij duikers en
bruggetjes. De hoogteverschillen dienen door aanaarden weggewerkt te worden.
Bij de besprekingen is toegezegd dat voornoemde acties ondernomen worden.
De werkgroep merkt op dat fietspaden in het buitengebied in het voorjaar op dit euvel geschouwd
zouden moeten worden.
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4.9 PARKEREN
4.9.1 Parkeren 1
Verschillende werkgroepen hebben aandacht gevraagd voor parkeerproblematiek. ‘Wij willen
voldoende parkeergelegenheid in de directe nabijheid’ is een veel gehoorde wens. In zijn
algemeenheid kan gesteld worden dat door het toenemende autogebruik de parkeerdruk in
woonomgevingen is toegenomen.
De werkwijze die de gemeente volgt is dat eerst bepaald wordt of er sprake is van parkeerdruk.
Hiertoe wordt een parkeeronderzoek gehouden. Of er extra parkeerplaatsen gerealiseerd worden is
enerzijds afhankelijk van de uitkomsten van het parkeeronderzoek, anderzijds van de inrichting van
de openbare ruimte (mogelijkheid om parkeerplaatsen te realiseren) en het aldaar vigerende
bestemmingsplan. Ook hiervoor geldt dat er een balans gezocht zal moeten worden tussen het
aanleggen van extra parkeergelegenheid en de kwaliteit van de leefomgeving. De vorm (langs
parkeren, haaks parkeren, schuin parkeren) waarin de parkeerplaatsen worden aangelegd verschilt
per locatie. Dit heeft te maken met de beschikbare ruimte, het aantal parkeerplaatsen dat wordt
aangelegd en de verkeersveiligheid. Bovendien vergt het aanleggen van schuine parkeerplaatsen
meer ruimte.
De werkgroep erkent de noodzaak van voornoemde afwegingen en dat er soms geen nabije
oplossing is, maar meent desondanks dat vooral bij wooncomplexen er meer rekening mee
gehouden moet worden dat vooral ouderen voor het in- en opstappen en laden en lossen gebruik
moeten kunnen maken van nabijgelegen parkeerplaatsen.
Projectontwikkelaars zijn meer geïnteresseerd in het bouwen van woningen dan het reserveren
van ruimte voor parkeervoorzieningen. Daarin zou de gemeente meer sturend moeten zijn. Uit de
verklaring van haar werkwijze blijkt dat het vooral op bestaande situaties betrekking hebbende
afwegingen zijn. De gemeente heeft eerder, al in de ontwerpfase van projecten, de gelegenheid
om de parkeerfactor te bepalen.
4.9.2 Parkeren 2
Hierbij een samenvatting van enkele Situatie Specifieke wensen en klachten betreffende parkeren.
 Voor wat betreft de vraag om parkeerplaatsen aan het einde van de Hoge Pad en Middelweg ivm
bereikbaarheid van wandelgebied rondom (en in) de Poort van Heusden kan gemeld worden dat
sinds de start van OuderenProof de plannen voor dat gebied ingrijpend zijn gewijzigd. Er is geen
duidelijkheid over betere toegankelijkheid en meer mogelijkheden voor recreatieve
verblijfsruimte voor ouderen in dat mooie gebied. In de uitvoering van de vitalisering van het
aangrenzend industrieterrein De Vimmerik zijn er wel enkele parkeerplaatsen aangelegd nabij
het snijpunt van Het Hof en de Middelweg. Nu nog de Poort(en) van Heusden open.
 In Drunen wilde men schuine parkeervakken in de Trompstraat en elders en minder parkeerdruk
in het centrum.
4.10 INFRASTRUCTUUR
Bij de onder INFRASTRUCTUUR gebundelde onderwerpen gaat het over nog niet bij andere
hoofstukken genoemde omgevingsfactoren die vooral van belang zijn voor de oudere bewoner.
Daarbij moet in acht genomen worden dat ouderen die zich te voet in hun woonomgeving
verplaatsen (dikwijls mbv rollator, scootmobiel, rolstoel) bijzonder kwetsbaar zijn.
Zij hebben meer last van obstakels, oneffenheden, zijn minder wendbaar en zien dikwijls slechter.
Tevens vestigen wij de aandacht op de behoefte aan rustpunten (nabije recreatieve
verblijfsruimte) als onderdeel van op ouderen gerichte infrastructuur.
Maar liefst 91 wensen, klachten en opmerkingen in het rapport OuderenProof gaan over het
taakveld INFRASTRUCTUUR.
De daarop betrekking hebbende regelnr.’s betreffen situaties in vrijwel alle kernen.
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4.10.1 Trottoirs en voetpaden 1.
Van de 91 regelnr.’s bij infrastructuur gaan er 25 over trottoirs en aanverwante zaken.
Dat betreft:
 Veel algemene opmerkingen over ongelijke trottoirs en rolstoelgeschikte op- en afritten maken
bij zebrapaden.
 Aandacht voor de vaak gevaarlijke hellingen bij op- en afritten voor rollator en
rolstoel/scootmobiel.
 Het verzoek op iedere straathoek de trottoirs te verlagen, ze zijn vaak te hellend en te smal door
heggen of verkeerd parkeren.
 In trottoirs en bij zebrapaden rolstoelgeschikte op- en afritten maken.
 Ook leeft sterk de vraag naar meer trottoirs.
4.10.2 Trottoirs en voetpaden 2.
Hierbij enkele situatie specifieke aandachtspunten en wensen:
Regelnr. 3093: Voetpaden/trottoirs in Elshout goed begaanbaar en rolbaar maken.
Regelnr. 3098: Trottoir Wolfshoek vlak en voldoende breed maken, geen verdiepingen bij de
particuliere inritten.
Regelnr. 3099: Trottoir aanleggen in Mariёndonkstraat en voorste deel Kapelstraat (Elshout).
(Gemeente) Aanleggen van trottoirs buiten de bebouwde kom is niet gebruikelijk. Daarnaast is in veel
gevallen de rijbaan niet voldoende breed om naast verkeer in twee richtingen ook een trottoir te
realiseren van minimaal 1.20 m breed.
Ook hebben we te maken met een historisch wegprofiel en dienen we te kijken of er sprake is van
verwacht gebruik. Het geheel zal nader bekeken moeten worden.
De Regelnr.’s 3112 en 3113: Betreffen Haarsteeg en daarbij gaat het om aanleg van nieuwe
trottoirs en onderhoud van bestaande, aandacht bij op- en afritten i.v.m. gebruik door rollators en
rolstoel/scootmobiel op gevaarlijke oneffenheden en hellingen. Verder is daarbij sprake van
gebrek aan parkeerplaatsen.
Regelnr. 3114: Aanleg van voetpaden in de Hoeven en op het traject Haarsteegse straat naar het
voetbalveld.
Regenr. 3178: Men mist trottoirs en/of fietsstroken in de gerenoveerde Nassaudwarsstraat en is
daarmee onveilig voor rolstoeler en rollators.
Regelnr. 3180: Wandelpad van de Nassaulaan doortrekken naar de Heidijk.
Situatie zal nader bekeken worden.
Regelnr. 3143: Conditie van trottoirs en bestrating in de Deken van Baarstraat, de Badweg en
Nieuwkuijkse straat is zeer slecht.
Verbetering van bestrating van de Deken van Baarsstraat en de Nieuwkuijkse straat zit in de
planning. De Badweg wordt daar niet in meegenomen. Die straat staat wel op de prioriteitenlijst
maar is nu nog niet aan de beurt.
(Gemeente) In nieuwe situaties en renovaties worden in trottoirs en bij zebrapaden rolstoelgeschikte
op- en afritten gemaakt. (Uitgevoerd in Elshout, Haarsteeg en is aandachtspunt in project
Oudheusden)

4.10.3 Sociale - en verkeersveiligheid rond de woningen
Het betreft diverse punten in de directe woonomgeving van ouderen.
Daarbij gaat het over:
 Oversteekplaatsen op belangrijke punten in de Grotestraat te Drunen.
 Zebrapaden aanbrengen in Oudheusden
 Honden uitlaatplekken in de nabijheid van ouderenwoningen.
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Brandgangen beter beveiligen
Mogelijkheid tot veilig wandelen met rollator.
Met de boomkeuze rekening houden met licht doorlatendheid.
Brandgangen in Oudheusden beter verlichten.
Goede toegangsroutes vanaf de openbare weg naar woning of woongebouw.

Opmerkingen werkgroep VMI:
 Voornoemde wensen en opmerkingen zijn bij de besprekingen met de gemeente ingebracht tdv
de reconstructieplannen centrum Drunen en Oudheusden.
 Het herinrichtingsplan Zuiderpark is in die zin uitgevoerd.
 Over de verbeterde verlichting van de zgn 'Hoge Pad' (trottoir noordzijde Nieuwkuijkse Straat) en
de via het buurtproject verkregen feestverlichting zijn de bewoners van Nieuwkuijk –naar wij
vernemen- zeer tevreden.
4.10.4 Omgeving woonservicezones
4.10.4.1 Rapport Companen
Op 7 december 2007 is het rapport van Companen uitgebracht met een rapportage over
Woonservicezones omvattende een hoofdrapport: met analyses, visie en gebiedsgerichte adviezen.
Het college van B&W heeft op basis van dat rapport op 8 juli 2008 een besluit genomen en
neergelegd in een raadsvoorstel (doc. nr. V200800665)
De gemeenteraad heeft dat voorstel besproken en aangenomen d.d. 23 september 2008.
4.10.4.2 Classificatie Woonservicezones
In de visie van de gemeente wordt bij woonservicezones onderscheid gemaakt in A, B en C locaties.
A-locaties zijn hoofdlocaties, B en C zijn locaties met meer of minder satelliet functies afhankelijk van
de grootte van de woonkern en het aantal ouderen.
4.10.4.3 A-locatie
De A-locaties concentreren zich rondom de drie verzorgingshuizen binnen onze gemeente.
Sint Janshof in Vlijmen is een A-locatie en omvat derhalve een zone waar er sprake dient te zijn van
een optimale situatie aan voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Daar kan continu
ongeplande zorg worden aangeboden aan de in- en omwonenden. Daarvoor is een zone vastgesteld
met een straal van 200 tot 500 meter rondom het betreffende verzorgingshuis.
4.10.4.4 A-locatie St. Janshof
In de regelnr.’s 1078, 1180, 1182 en 3193 worden door werkgroep OuderenProof Vlijmen 1
opmerkingen gemaakt en wensen geuit t.a.v. de omgeving rondom Sint Janshof.
Bij de bespreking van deze punten met de gemeente is een aantal malen geuit dat het geen beleid
is de omgeving van woonservicezones aan te passen. In het navolgende wordt de situatie rondom
St. Janshof nader beschreven. Daarbij is uitgegaan van het rapport van de werkgroepen
OuderenProof. Tevens is gesproken met bewoners uit de doelgroep en met een bestuurslid van de
buurtvereniging. De wensen zijn tweeledig. Enerzijds de omgeving van St. Janshof zelf (de directe
woonomgeving) en anderzijds een goede veilige looproute naar Het Plein op de Akker.
4.10.4.5 Omgeving St. Janshof
St. Janshof is gelegen aan de Kees Klerxstraat (een dwarsstraat van de Pastoor van Akenstraat) en
bevind zich een wijkje waar geen doorgaande wegen op uitkomen. Het zou mogelijk zijn om daar
binnen een straal van 150 m (al of niet met hulpmiddelen) een rondje te lopen. Dat zouden die
ouderen wel willen ware het niet dat de trottoirs zeer ongelijk zijn en voor een deel zelfs te smal voor
een rollator. Op- en afritten ontbreken kortom de omgeving is zeker niet OuderenProof.
De situering van de parkeerhavens tegenover St. Janshof is dusdanig dat overstekende geparkeerde
auto’s de doorgang versperren.
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4.10.4.5 Looproute St. Janshof-Het Plein.
De enige ontsluiting van St. Janshof en aanliggend appartementencomplex Op d’n Berg is via de
Pastoor van Akenstraat. Vanaf dat punt gaat de kortste route (± 250 m) naar buurthuis De Korf en
Het Plein via de Pastoriestraat en de Mgr. van Kesselstraat. De trottoirs en op- en afritten zijn
kwalitatief ongeschikt om als looproute voor ouderen te dienen.
4.10.4.6 Plannen gemeente.
Er staat (tot zover) geen grootschalig herinrichtingsplan voor de omgeving van de Pastoor van
Akenstraat op de planning. Wel wordt de Pastoor van Akenstraat in 2011 “herstraat” en zal de Grote
Kerk vanaf de A59 tot aan de aansluiting Pastoriestraat, volgens de huidige planning nog dit jaar
(2010) worden “herstraat”.
4.10.4.7 Noodzakelijke aanpassingen.
 De vastgestelde beleidsvoornemens m.b.t. Woonservicezones zijn glashelder. De
deelwerkgroep VMI begrijpt dat deze doelstellingen niet ineens op alle plaatsen, waar ouderen
wonen, tegelijkertijd gerealiseerd kunnen worden maar pleit ervoor een OuderenProof
herinrichting van de omgeving van St. Janshof te koppelen aan onderhoudsplannen voor de
Pastoor van Akenstraat.
 Tevens pleit zij ervoor de trottoirs, op- en afritten en oversteken op de route naar De Korf en
Het Plein geschikt te maken voor ouderen die te voet, met rollator of rolstoel dat traject willen
afleggen.
 De werkgroep OuderenProof Vlijmen 1 stelt voor de straten in de omgeving van St. Janshof
om te bouwen naar woonerven met verkeer remmende maatregelen, m.n.: Op den Berg,
St. Janshof, Pastoor van Akenstraat, Kees Klerxstraat en Ossenwaardestraat.
 Tevens vestigen wij de aandacht op de behoefte aan rustpunten en nabije recreatieve
verblijfsruimten als onderdeel van op ouderen gerichte infrastructuur.
4.10.5 Ontmoetingsplekken, verblijfsruimten
Ter bestrijding en voorkoming van eenzaamheid onder ouderen moeten zij contact hebben met
elkaar en anderen. Ook dienen zij gelegenheid te hebben met elkaar en anderen actief bezig te
zijn. Een actieve oudere is een gezonde oudere. Daarvoor zijn ontmoetings-plekken en -ruimten
nodig met een uitnodigend karakter. De werkgroepen OuderenProof hebben daar een tiental
wensen over geuit en ook enkele suggesties gedaan welke we hierbij in samenvatting weergeven.
 In Drunen wil men meer ontmoetingsmogelijkheden binnen loopafstand en mogelijkheden voor
zwemmen, fitness, vissen en jeu de boules.
 Vanuit Elshout komt de wens voor een vaste ontmoetingsplek met de mogelijkheid voor
koffiedrinken en/of gezamenlijke maaltijden en ook meer groen en bankjes in het centrum.
 Een “hangplek” voor ouderen eventueel met jeu de boulesbaan bij het complex
Op den Berg/St Janshof te Vlijmen is de wens van de aldaar wonende ouderen.
 Vanuit Haarsteeg komt de wens voor verruiming van de mogelijkheden door uitbreiding van het
huidige dorpshuis De Haarstek.
 In Vlijmen willen de werkgroepen het verouderde buurthuis De Korf vervangen zien door een
nieuw buurthuis met meer mogelijkheden.
 De werkgroepen Nieuwkuijk en Vliedberg hebben wensen met betrekking tot benutting van
mogelijkheden die er zijn voor verblijfsrecreatie in de directe omgeving. Het natuurgebied
rondom de Nieuwkuijkse Wiel zou met weinig kosten toegankelijker kunnen worden gemaakt
met wandelpaden geschikt voor ouderen.
In het kader van het wandelknooppuntnetwerk wordt dat nader bekeken.
 Bij de Nieuwkuijkse ouderen leeft nog steeds de wens voor een met rustpunten en bankjes voor
ouderen geschikt gemaakte wandelroute door de Poort van Heusden.
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4.11 ONDERHOUD
In het rapport van de werkgroepen OuderenProof staan 25 klachten, wensen en opmerkingen die in
de database zijn ondergebracht bij onderhoud.
Voor zover zij betrekking hebben op onderhoud van trottoirs en wegen zijn zij elders in dit rapport
besproken.
De overige klachten gaan voornamelijk over ergernissen over zwerfvuil, achtergelaten snoei- en
maaiafval, honden- en paardenpoep kortom over diverse soorten vervuiling.
Het zijn aandachtspunten voor particulieren en gemeentelijke diensten (w.o. handhaving).
De werkgroep heeft al deze onderwerpen met de gemeente besproken. Daar de genoemde feiten
soms meer dan een jaar terug in de tijd liggen zijn alleen reacties in algemene zin mogelijk.
De werkgroep kan in deze (ook aan ouderen) alleen maar adviseren om meldingen over ongelijke
stoepen, loszittende tegels, klachten openbaar groen, e.d. door te geven via de infolijn van de
gemeente (073-5131789) of aan het servicepunt 0416-662100.
Van daaruit volgt dan een actie.
4.12 HANDHAVING
Uit het rapport van de werkgroepen OuderenProof zijn 25 klachten of wensen verwerkt in de
database die vallen onder de noemer: “wat doen we eraan?”
De verdeling naar de kernen is als volgt: Drunen 12x, Elshout 2x, Haarsteeg 5x, Heusden vesting 1x,
Oudheusden 2x, Vliedberg 1x en Vlijmen 1x.
 Zij omvatten een breed scala aan klachten over verkeersmisdragingen zoals
snelheidsovertredingen door auto’s en bromfietsers (ook in 30 km gebieden);
 fietsers op het trottoir;
 hinderlijk parkeergedrag (bij winkels en bij scholen);
 hinderlijke doorgang belemmerende uitstallingen op trottoirs;
 onveilige situaties o.a veroorzaakt door groepen toerfietsers;
 geluidsoverlast rond scholen bij cafés, jeugdhonken, hangplekken, vervuiling van de weg,
 etc. etc.
Alle werkgroepen OuderenProof dringen aan op meer handhaving.
Toch meent de werkgroep VMI dat daarmee niet kan worden volstaan.
Zij vraagt dan ook extra aandacht voor het achterliggende gevoel van onveiligheid en onbehagen
dat aan de klachten ten grondslag ligt.
Een meer gedifferentieerde vorm van toezicht en handhaving met name in de buurt van
woningconcentraties voor ouderen en de looproutes naar nabije voorzieningen is dan ook
wenselijk.
De werkgroep heeft het niet tot haar taak gerekend, mede in verband met het merendeels vluchtig
karakter, om die klachten met de politie te bespreken
Zij zijn ingebracht bij de gemeente en kunnen van daaruit kan via de reguliere overlegorganen ter
bestemde plaatse onder de aandacht gebracht worden.
In concrete gevallen, kunnen burgers, wijk- of buurtorganisatie contact opnemen met de politie via
0900-8844.
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4.13 ONDERNEMERS/DIENSTEN
Een aantal wensen in het rapport OuderenProof zijn door de werkgroep VMI toebedeeld aan het
taakveld Ondernemers/Diensten.
Het betreft:
 Verzoeken om dagwinkels of rijdende winkels in nieuwe wijken.
 Vergroting van de ruimte rond kassa’s in winkels bevorderen.
 Goede bereikbaarheid o.a. qua hoogte van pinautomaat, toonbank e.d. voor invalide rolstoelers.
 Grotere Coop-winkel met pinautomaat en artikelen voor huishoudelijk gebruik.
 Winkels op loopafstand
 Winkels in de directe omgeving van de bejaardenwoningen (winkelcourt)
 Voorzieningen voor een kapper
 Winkels voor dagelijkse boodschappen, bank, postkantoor, apotheek, pinautomaat en
brievenbus binnen loopafstand
De detailhandel heeft de laatste decennia een ander aanzien gekregen. Ook ouderen bezoeken de
supermarkt. De roep om terugkeer van de rondrijdende winkelier lijkt dan ook weinig resultaat op
te leveren. De gemeente stuurt met bestemmings- en centrumplannen op concentratie van
winkelvoorzieningen en verder zijn de ontwikkelingen afhankelijk van economische factoren.
De zeggenschap over het assortiment ligt geheel bij de ondernemer.
Verzorgingshuizen hebben merendeels intern beperkte winkelvoorzieningen.
De vraag over de bereikbaarheid voor rolstoelers is neergelegd bij het gehandicaptenplatform.

4.14 SLOTOPMERKINGEN DEELWERKGROEP VMI
4.14.1 Het is geen beleid.
Naar aanleiding van de veelvuldige verwijzing dat wensen van ouderen niet gehonoreerd zouden
kunnen worden omdat ‘HET GEEN BELEID IS’ merkt de werkgroep op dat de doelstelling van dit
project is, beleidswijzigingen tot stand te brengen, zodat onze gemeente OuderenProof wordt en
blijft. Dat staat ook in het ook door de gemeente getekende convenant.
Dat daar gezien het gewijzigde overheidsbeleid t.a.v. participatie en situering van woongebieden
van ouderen mede als gevolg van de demografische ontwikkelingen bijstelling en wijziging van
beleid noodzakelijk is en kan zijn lijkt de werkgroep evident.
4.14.2 We nemen het mee.
De deelwerkgroep VMI begrijpt dat –zelfs als de problemen en de noodzaak tot verbetering erkent
worden- de verbeteringen niet ineens op alle plaatsen, waar ouderen aan het verkeer moeten
deelnemen, gerealiseerd kunnen worden. Zij pleit ervoor de inbreng van de ouderen middels het
project OuderenProof serieus te nemen en in elk geval toe te passen bij in uitvoering zijnde
infrastructurele werken en bij voorrang toe te passen bij geconstateerde knelpunten.
De werkgroep vertrouwt er op dat de gemeente daarmee een concrete invulling geeft aan de
tijdens de overleggen veelgehoorde toezegging: “We nemen het mee”.
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5. SAMENSTELLING VERANKERINGSGROEP

WERKGROEP BOUWEN EN WONEN
Piet de Kruijf vz.
Theo Janssen
Jan van Engelen

WERKGROEP ZORG EN WELZIJN
Sjan Heijmans vz.
Siets van Gelderen
Rien van Iersel

WERKGROEP VEILIGHEID, MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

Jan van Engelen vz.
Renée Kostelijk
Theo Janssen

AFVAARDIGING SOGH
Hans Verduijn
Michel van Stiphout

TOEGEVOEGD AMBTENAAR GEMEENTE
Chantal Martens
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