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gvu@hetnet.nl

Van: Koepel Gepensioneerden <communicatie@koepelgepensioneerden.nl>
Verzonden: woensdag 8 februari 2023 13:04
Aan: gvu@hetnet.nl
Onderwerp: Nieuwsflits

 
Geen afbeeldingen? Webversie

Belangenbehartiging voor senioren in Nederland met inzetbare deskundigheid op de 
terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn een kleine 80 

verenigingen van gepensioneerden en ouderenorganisatie FASv. 

  

Nieuwsflits 

woensdag 8 februari 2023 
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PERSBERICHT 
Ouderenorganisaties doen oproep aan Kamer: 

Bouw woonzorgcomplexen nu echt urgent 

De seniorenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM roepen 
de Tweede Kamer op om nu echt werk te maken van het realiseren van meer woningen 
voor ouderen. Er moet vooral haast worden gemaakt met de bouw van woonvormen waar 
ook zorg kan worden geleverd. Dat staat in een brief die aan de Kamerleden is gestuurd. 

 De bouw van woonzorgcomplexen moet de hoogste prioriteit krijgen, stellen de 
organisaties die samenwerken in de Seniorencoalitie. Want er bestaat nu een grote kloof 
tussen zelfstandig wonen en opname in een verpleeghuis. Volgens brancheorganisatie 
ActiZ staan op dit moment 20.000 mensen op de wachtlijst voor een plek in een 
verpleeghuis. En de behoefte aan verpleegbedden stijgt alleen maar, terwijl het kabinet het 
aantal plekken in verpleeghuizen niet verhoogt. 

De Tweede Kamer debatteert morgen over de woningbouwplannen van het kabinet. Er 
wordt onder meer gepraat over het plan ‘Wonen en zorg voor ouderen’. Daarin staat dat er 
tot 2030 290.000 woningen voor senioren moeten worden gebouwd, waarvan 80.000 in 
een zogenoemde geclusterde woonvorm. Hier worden wonen en zorg gecombineerd. 

Plan B 

In de brief uit de Seniorencoalitie haar zorg over de haalbaarheid van de plannen. Door 
bijvoorbeeld de stikstofcrisis, het gebrek aan geschikte bouwlocaties en de stijgende 
kosten is het de vraag of de ambitie wel gehaald wordt. De Seniorencoalitie wil weten of er 
een plan B ligt. 

Naast investeren in woningen moet ook snel worden begonnen met investeren in wijken 
en buurten, schrijft de Seniorencoalitie in de brief. Goed wonen in een fijne woonomgeving 
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waar mensen actief kunnen blijven meedoen is belangrijk in het voorkómen van de vraag 
naar zorg. 

  

 

Waar houden wij ons mee bezig? 
Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere 

ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij 
de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties. 

 

  
  

 

 
Koepel Gepensioneerden 

Postbus 2069 

3500 GB Utrecht 

T: 030 - 28 46 080 

E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl 

W: www.koepelgepensioneerden.nl 

  

Als u zich wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief, ga dan na of u die rechtstreeks van de Koepel in 

uw mailbox ontvangt of dat u hem via uw vereniging of via een andere persoon ontvangt. In het 

laatste geval moet u zich NIET hieronder uitschrijven, maar degene die u de nieuwsbrief heeft 

gestuurd vragen om uw e-mailadres uit de verzendlijst te verwijderen zodat u de nieuwbrief niet 

meer ontvangt. Zo zorgt u ervoor dat andere lezers de nieuwsbrief wél blijven ontvangen.  

Check dus wie de afzender is van de nieuwsbrief! 

Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven  

   
  

  
 

Bekijk onze dossiers 


