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Samen aan tafel over wonen 
Het is fijn wonen in de Profburgwijk (Professorenwijk-west, 
Professorenwijk-oost, Rijndijkbuurt en Burgemeesterswijk). 
Dat zeggen ouderen in de wijk zelf in een enquête. Ze waar-
deren de wijk met een dikke acht. Dus willen ze er graag 
blijven wonen, ook wanneer de jaren gaan tellen en de ge-
breken komen. Maar kan dat ook? Wat is daarvoor nodig?
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Vroeger had je maar in de krant te lezen welke 
plannen de gemeente en instellingen hadden 
bedacht voor jou. Dat is niet meer. Ook in Lei-
den putten zij ideeën uit de kennis en ervaring 
van bewoners. Zoals tijdens de bijeenkomst op 
31 augustus in de Vredeskerk over langer zelf-
standig wonen. “Dit is  een onderwerp waarvan 
wij als gemeente zelf ook nog niet goed weten 
wat werkt”, zei Roos van Gelderen, wethouder 
van Jeugd, Zorg en Welzijn daar op. “Dat moe-
ten we samen ontdekken.” 

Maar liefst 125 senioren uit de wijk gingen die 
ontdekkingstocht aan in de Vredeskerk. Samen 
met vertegenwoordigers van organisaties en 

instellingen uit de hoek van ouderenzorg en 
-huisvesting. Met de resultaten uit een enquête 
in de hand scanden zij de behoeften en ideeën 
voor langdurige zelfstandigheid in een eigen 
huur- of koopwoning. 

De uitkomsten van de enquête, de ideeën uit 
de tafelgesprekken en persoonlijke visies zijn 
te lezen in deze krant. Ze bieden voeding voor 
de acties die inwoners, gemeente en andere 
organisaties zullen ondernemen om langer 
zelfstandig wonen in de Profburgwijk mogelijk 
te maken. En inspiratie voor andere wijken in 
de stad.
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Waar vind ik de juiste hulp? Kan 
ik wel in mijn oude huis blijven 
wonen? Hoe doe ik mijn bood-
schappen en onderhoud ik sociale 
contacten als alles de wijk uit 
gaat? Dit zijn de belangrijkste  
vragen van ouderen die volgden 
uit gesprekken tussen deelnemers 
aan de bijeenkomst Langer  
Zelfstandig Wonen.

Het is er, maar wáár?
Het lukt je zelf niet meer een klusje te 
doen, wie doet het dan voor je? “Daar-
voor kunt u bij Buuv.nu terecht, kent u 
dat?”. Een gespreksdeelnemer aan een 
van de tafels legt het principe van 
burenhulp Buuv vervolgens uit. “Dat 
noteer ik”, reageert een ander. 
Of is het een opgave om elke dag te 
koken en je wilt wat gezonders dan een 
opwarmmaaltijd? “Dan is Thuisafge-
haald wat voor je. Dan kookt een buurt-
bewoner. Als je niet kunt afhalen of je 
hebt dieetwensen, dan is er Bijzonder 
Thuisafgehaald.”

Wijkkompas
125 bewoners van de Professoren- en 
Burgemeesterswijk komen samen al op 
heel veel handige adresjes, diensten en 
andere tips. Die tips zou iedereen moe-
ten weten. Meer bekendheid met alle 
mogelijke diensten is een van de be-
langrijkste bevindingen van bewoners. 
Veel is te vinden in het uitgebreide 
Wijkkompas van het Ouderencontact 
Profburgwijk, dat echter niet alle adres-
sen van alle ouderen in de wijk in zijn 
bestand heeft. Aanmelden kan bij 
info@ouderencontactprofburgwijk.nl 
of 06-57702800 (9.30-11.30 uur).

Cursus vraagstellen
Soms is het lastig om je vraag of be-
hoefte concreet te formuleren. Of je 
weet niet bij welke instantie je daarvoor 
moet zijn. Machteloos laat je de vraag 
daarom maar zitten. “Iedereen zou een 
cursus ‘Hoe stel ik een vraag’ moeten 
krijgen”, oppert een bewoonster aan 
een van de gesprekstafels. Eenvoudiger 
is echter nog het Ouderencontact te 
benaderen. Naast het uitbrengen  
van het Wijkkompas geeft het ook  
informatie. 
www.ouderencontactprofburgwijk.nl.

Andere behoeften 
• een buurthuis
• rollatorvriendelijke trottoirs
• kleinschalig collectief vervoer
•  behouden van binnen- 

pinautomaat bij de apotheek
•  alle VVE’s informeren over  

 (on)mogelijkheden voor  
aanpassingen

• verlichting

Ideeën uit de wijk 

Bewoners kwamen bij de gesprekstafels op tal van ideeën  
voor wonen in de wijk. Een greep hieruit:

• Ontmoetingsruimten buitenshuis
• Gezamenlijk eten
• Technisch adviesteam voor woonaanpassingen
• Ontmoetingsplek voor jongeren en ouderen
• Ontmoetingsplek in buurtwinkels
• Meer bankjes
• Laadpalen voor elektrische fietsen, auto’s en boten
• Co-financiering van voorzieningen
• OV-kaartoplader in bussen
• Rollatorvriendelijke bussen
• Seniorencafé en hulppunt in buurtwinkel
• Cursus digivaardigheid
• Informatie over woonaanpassingen en buurtvoorzieningen
• Betrokken worden bij de ontwikkeling van (senioren)woningen 

in de wijk

Liefst wil ik hier blijven, 
maar hoe?
Uit de enquête onder ouderen in de 
Professoren- en Burgemeesterswijk 
blijkt al dat de wijk hen erg bevalt. Het 
overgrote deel wil het liefst er altijd 
blijven wonen, zo is ook aan alle ge-
sprekstafels tijdens de bijeenkomst in 
de Vredeskerk te horen. “In andere wij-
ken heerst een andere sfeer dan bij 
ons”, merkt een bewoner op. Het 
groen, de bereikbaarheid en de nabij-
heid van het centrum zijn veelgehoorde 
pre’s.

Diversiteit in wonen
Veel oude woningen zijn echter lastig 
aan te passen. “En wie wil nou een  
woning met aanpassingen kopen?”  
De portiekflatjes hebben geen lift. “We 
hebben wel gevraagd of er een traplift 
in kan, maar de brandweer staat dat 
niet toe”, weet een bewoonster. Zou 
het al mogen, dan moet iedereen bin-
nen de VVE ermee instemmen. Krijg 
dat maar eens voor elkaar. 
Een grote groep ouderen wil kleiner 
wonen. Maar óók weer in de eigen 
buurt, want de wijk kenmerkt zich 
door een hecht contact tussen buren. 

Kleiner wonen in eigen huis kan wan-
neer je die woning opdeelt in meerdere 
appartementen. De regelgeving staat 
alleen niet toe dat er verschillende eige-

naren per woonlaag zijn. Dus dat zou 
geregeld moeten worden. De smaken 
raken dan snel op. “Het aanbod is wei-
nig divers”, merkt iemand op. Ook aan 
andere tafels signaleren bewoners dit. 
“Wanneer projectontwikkelaars of cor-
poraties er geen brood in zien, moeten 
we als bewoners misschien zelf een 
project opstarten om wooncomplexen 
neer te zetten”, bedenkt een bewoner.

Ik wil wel blijven, maar 
waar zijn de winkels? 
Winkeltjes die verdwijnen, het 
postagentschap dat sluit, de bus die 
niet meer komt. Gemiddeld zijn oude-
ren van de Professoren- en Burgemees-
terswijk nog mobiel, maar juist als dat 
een probleem wordt, heb je steeds min-
der voorzieningen in de buurt. De wijk 
is net te klein om winkels, buurthuis en 
andere voorzieningen in stand te hou-
den. 
“Bij het winkelcentrabeleid is puur eco-
nomisch gekeken, niet vanuit soci-
aal-maatschappelijk oogpunt”, klaagt 
een bewoner. “Maar het komt ook 
doordat mensen er niet meer gingen 
kopen”, werpt een andere bewoner te-
rug. “Dan wint de grootgrutter de con-
currentie.”

Meer mensen
“Wie moeilijk ter been is of geen tassen 
meer kan dragen, kan de boodschap-
pen aan huis laten brengen”, bedenkt 
iemand als oplossing. “Dat kan, maar 
vanaf een bepaald bedrag. En dan heb 
je niet de contacten die je opdoet bij het 
winkelen”, peinst een ander.  Mogelijk 
dat winkels terugkomen als er weer 
meer mensen wonen in de Professoren- 
en Burgemeesterswijk. 

WAT HEB IK NODIG OM THUIS 
TE KUNNEN BLIJVEN WONEN?

 leuk om te weten

De oudste deelnemer aan de  
enquête werd geboren in 1917. 

Hij of zij is dus 98 of

99 
jaar.

 gesprekstafel 
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Hoe woont u in de toekomst? 
Wilt en kunt u in de toekomst in de Professoren- en Burgemeesterswijk blijven wonen?  

Een stel (beiden 77 jaar) woont in een 
rijtjeshuis: 
Mevrouw: “We willen zo lang mogelijk 
bij elkaar wonen; we zijn al 51 jaar ge-
trouwd. Nu kun je ook makkelijker 
zelfstandig blijven wonen als je met 
z’n tweeën bent. Je helpt elkaar.” 
Meneer: “Maar als ik morgen mijn 
been breek, is dat anders. Moet ik ooit 
toch verhuizen, dan graag gelijk-
vloers.” 
Mevrouw: “En liefst in dezelfde buurt! 
Want die is erg sociaal: iedereen steekt 
zijn hand op als ze je zien. Dan moeten 
er echter wel voorzieningen in de 
buurt zijn.” 

Een 80-jarige bewoner van een  
driekamerappartement vertelt: 
“Waar ik nu woon, kan ik nog lang 
blijven. Ik heb een rollator en daarmee 
kan ik in mijn flat komen. Maar ik heb 
plannen: ik heb me ingeschreven voor 
nieuwe flats die in Roomburg komen. 
Daar woon je volledig zelfstandig en 
de maaltijden zijn betaalbaar. Alle 
voorzieningen zijn er en er wordt veel 
georganiseerd. De vraag is: kan ik het 
ook betalen? Ik heb huursubsidie no-
dig.” 

Deze 89-jarige buurtbewoner woont 
in een ‘heel groot huis’.
“Ik heb troebel zicht met mijn ogen, 
waardoor ik niet meer kan autorijden. 
Maar ik kan nog wel fietsen. Verder 
mankeer ik niets. In dit huis kan ik 
nog lang wonen, want het is eventueel 
aan te passen. Het moet wel héél erg 
zijn als ik eruit wil gaan. Ik kom wel 
eens in de Lorentzhof, maar alleen 
omdat mijn zoon er vrijwilliger is.  
Ik red me goed, ik zit nog op een 
sportschool. Hoogstens zoek ik een 
timmerman voor een klusje.”

Ouderen in de Professoren- en Burgemeesterswijk zijn erg tevreden over hoe ze wonen. Hun woning  
geven ze een 8,4 en de buurt een 8,3. De meerderheid wil niet meer weg uit de wijk en het liefst ook niet  
uit de woning. Tachtig procent denkt dat te kunnen met eventuele aanpassingen in de woning.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit 
een enquête onder 65-plussers in de 
wijk, zo’n 1.200. Ruim de helft nam 
eraan deel; dat is erg veel. De deelne-
mers vormden een afspiegeling van de 
groep ouderen in de wijk en is daarom 
representatief te noemen. De resulta-
ten werden gepresenteerd tijdens de 
bijeenkomst in de Vredeskerk.

Ouderen in de wijk willen dus liefst in 
huis blijven wonen.De helft van de ge-
enquêteerden denkt zeker of misschien 
op termijn te willen of moeten verhui-
zen. Een derde van deze verhuisgeneig-
den denkt binnen vijf jaar te willen of 

moeten verhuizen. Ze geven als rede-
nen voor verhuizing dan vaak op:  
‘verslechtering van de gezondheid en 
mobiliteit’ en ‘kleiner willen wonen’.
Voorkeur voor een huur- of een koop-
woning gaat redelijk gelijk op, maar in 
ieder geval willen ze meestal een gelijk-
vloerse woning (79 procent). En een 
kwart van de mensen die eventueel wil 
verhuizen, zou in de nieuwe woning 
graag een gedeelde ontmoetingsruimte 
zien. 
Om zelfstandig oud te kunnen worden, 
zijn in de buurt voorzieningen nodig 
voor zorg (zoals een huisarts), winkels 
voor dagelijkse boodschappen, par-

keermogelijkheden én goed openbaar 
vervoer. Zo gaven de deelnemers aan de 
enquête aan. 
Overigens is de fiets het meest gebruik-
te vervoermiddel. Daarnaast woont 
men graag in een groene omgeving 
met goede openbare verlichting.

Een uitgebreid verslag van de  
enquête kunt u lezen op de  
website van het Ouderencontact 
Profburgwijk. Gaat u daarvoor 
 naar de algemene website: 
ouderencontactprofburgwijk.nl 
naar “rapportages”.

Het is hier goed wonen 
dus dat houden we graag zo

In gesprek over  
wonen in uw wijk
Veel mensen wonen op oudere leef-

tijd het liefst zo lang mogelijk zelf-
standig thuis. Sinds de drie decentrali-
saties (Wmo, Jeugdwet en 
Participatiewet) is er veel veranderd 
voor gemeenten. Zoals de landelijke 
maatregel ‘langer thuis wonen’: oude-
ren met lichtere zorgbehoeften komen 
niet meer in aanmerking voor een ver-
zorgingshuis. Zij worden geacht langer 
zelfstandig thuis te wonen. Hoe gaan 
we dat in Leiden doen?
Het is belangrijk dat inwoners zelf tij-
dig stilstaan bij hun woonsituatie. De 
gemeente kan daar samen met zorg- en 
welzijnsorganisaties bij helpen. Als 
gemeente hebben we aandacht voor 
het belang van uw sociale netwerk, een 
vitale woonomgeving en een geschikte 
woning. Samen met welzijnsorganisa-
ties besteden we aandacht aan goede, 
laagdrempelige ondersteuning aan 
huis en in de buurt. Langer zelfstandig 
wonen vergroot de kwaliteit van leven 
en houdt de zorg betaalbaar: zwaarde-
re zorg wordt op lange termijn voorko-
men. We gaan uit van wat mensen wél 
kunnen, maar voor wie dat nodig is, 
blijft professionele zorg beschikbaar. 
Het Ouderencontact Profburgwijk 
vroeg de gemeente samen uit te zoeken 
hoe mensen langer zelfstandig in de 
wijk kunnen wonen. Dat past in onze 
nieuwe werkwijze: we werken vanuit de 
vraag van inwoners en faciliteren be-
wonersinitiatieven. Daarom begonnen 
we een pilotproject in de wijk, samen 
met het lectoraat Sociale Innovatie en 
Ondernemerschap van Hogeschool 
Leiden. Deze maand evalueren we de 
pilot en kijken we of we haar uitbrei-
den naar andere wijken.

Wat doen we met de opbrengst?
Uit de bijeenkomst van 31 augustus 
met 65-plussers uit de Profburgwijk  
en lokale organisaties kwamen veel 
ideeën. De komende maanden gaat de 
gemeente in gesprek met een focus-
groep van inwoners en lokale organisa-
ties. Samen vertalen we de meest geop-
perde en haalbare ideeën in concrete 
acties voor inwoners, de gemeente en 
lokale organisaties. De resultaten van 
de enquête en de input van de bijeen-
komst vormen daarbij een belangrijk 
hulpmiddel. Via de website van het 
Ouderencontact Profburgwijk en de 
wijkkrant houden we u op de hoogte.

Roos van Gelderen – Wethouder Jeugd, Zorg 
en Welzijn gemeente Leiden
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Naast 125 bewoners nam ook 

Paul Laudy 
– wethouder Bouw en Openbare 

Ruimte – deel aan de bijeen-
komst. Daarnaast  

namen zo’n 20 organisaties 
op 31 augustus deel aan de ge-

sprekstafels. Zoals: Libertas,  
Radius, projectontwikkelaar  

Niersman, corporatie Ons Doel, 
kennisinstituut Leyden Academy 
on Vitality and Ageing, de Leidse 
Vereniging Van Mantelzorgers en 

de Wmo Adviesraad.

Colofon 
Deze krant werd gemaakt door Magazine on the 
Spot in opdracht van de gemeente Leiden bij de 
bijeenkomst over Langer Zelfstandig Wonen 
in de Profburgwijk (Professorenwijk-Oost, 
Professorenwijk-West, Burgemeesterswijk en 
Rijndijkbuurt), op 31 augustus 2016 in de Vre-
deskerk.

Redactie/coördinatie: René Lamers 
Vormgeving: Nanda Alderliefste 
Fotografie: Edwin Weers 

Opdrachtgever: Lilja Perdijk, gemeente Leiden

4        LANGER ZELFSTANDIG WONEN

DIT LEREN ORGANISA-
TIES VAN BEWONERS
De meningen, inzichten en tips zijn verzameld. Wat kunnen we hiermee doen? Organisaties geven hun  
bevindingen van tien tafelgesprekken.

JOHAN HOGENDOORN 
Lid Adviesraad WMO Leiden

ELS VAN DER LOEFF 
Bestuurslid Leidse Vereniging 
van Mantelzorgers

SJORS GERRITSEN 
Sectormanager Ondersteuning en  
Participatie Libertas

JUDITH PIERSMA 
Campagneleider Thuisafgehaald en Bijzonder 
Thuisafgehaald (Radius)

“Ik hoor dat mensen in de Professoren- en Burgemeesterswijk 
behoefte hebben aan ontmoetingsplekken. Daarnaast willen ze 
voorzieningen in de buurt. Er zou iets van vervoer moeten komen 
dat mensen ernaar toe kan brengen. Verder valt saamhorigheid 
op als thema, als middel tegen eenzaamheid. Al jong moet je 
beginnen met een kring van mensen om je heen.”

“Het rijksbeleid leidt ertoe dat jij als mantelzorger ook langer met 
je zorgbehoevende partner moet wonen. Dan moeten er wel voor-
zieningen als winkels, zorg of iets zoals de klussendienst in de 
buurt zijn. En kan er in je huis wel een traplift komen? Daarnaast 
hebben veel mantelzorgers moeite om hulp te vragen. Misschien 
schaamte dat hun huis niet opgeruimd is? Het huishouden blijft 
namelijk vaak liggen.”

“Mensen kijken of wijzen nog veel naar de gemeente, valt mij op. 
Er is een mentaliteitsverandering nodig, want mensen kunnen 
het vaak zelf oplossen. Ik wijs ze daar ook op, zoals op buurt-
marktplaats Buuv.nu. Mensen zijn eerst zelf aan zet: hoe ziet je 
sociale netwerk eruit? Als je dan geen hulp kunt vinden, kun je 
naar voorzieningen kijken, want die blijven nodig. Maar bedenk 
ook dat zelf regelen óók leuk kan zijn.”

“Er zijn veel voorzieningen in de wijk maar mensen weten niet 
dat ze bestaan. Ze denken ook vaak dat ze oud en krakkemikkig 
moeten zijn voor bijvoorbeeld Bijzonder Thuisafgehaald, waar-
bij een buurtbewoner zelfs de maaltijd komt brengen als je zelf 
niet kunt afhalen. Als we een maaltijd komen brengen, voeren 
we ook een gesprekje. Horen we dan dat bijvoorbeeld het gras 
gemaaid moet worden, dan kan ik je koppelen aan iemand.”

 leuk om te weten

BIJZONDERE VORMEN VAN WO-
NEN VOOR OUDEREN KUN JE ZIEN 

OP DE VOLGENDE WEBSITES: 

Collectief Particulier Opdrachtge-
verschapsproject Voor Mekaar, 

Boxmeer: 
http://bit.ly/2cT21Zd 

Groepswonen, Leidschen Rijn: 
http://bit.ly/2dJy6Ug 

Woonstudenten, Deventer 
http://bit.ly/2dx6bbM

Wonen in hofjes
http://www.knarrenhof.nl/

Gemeenschappelijk wonen in het 
buitenland: 

http://bit.ly/2dJywd7

 leuk om te weten

In dit project is samengewerkt 
tussen het Ouderencontact Prof-

burgwijk, het lectoraat Sociale 
Innovatie en Ondernemerschap 

van de Hogeschool van Leiden en 
gemeente Leiden.

Het “Ouderencontact Profburgwijk” in 
de Leidse Professoren- en Burgemees-
terswijk is een hecht en bruisend vrij-
willigersinitiatief, dat in de eerste jaren 
na oprichting (2013) actief was onder 
de naam “Wijkgroep Ouderen Prof-
burgwijk”. De centrale gedachte was, 
en is nog steeds, dat ‘prettig zelfstan-
dig blijven wonen in de wijk’ beter gaat 
als ouderen daarin samen optrekken. 
Onderling contact staat daarom cen-
traal. 

De belangrijkste activiteiten van  
Ouderencontact Profburgwijk zijn:
•  Het dagelijks bereikbaar zijn via de 

wijktelefoon
•  De uitgave van het Wijkkompas met 

anderhalf jaarlijks een nieuwe versie 
•  Het organiseren van wekelijkse ont-

moetingen met lezingen, discussies, 
films etc. in het Trigongebouw. Soms 
ook bloemschikken en ’s zomers jeu 
de boules-wedstrijden. Ook wekelijk-
se Tai-Chi lessen en maandelijkse 

lunches horen tot de “Trigon- 
activiteiten”.

•  Het bieden van een platform voor de 
organisatie van een groot aantal 
huiskamerbijeenkomsten, excursies 
en andere wijkgebonden initiatieven. 

•  Het elkaar geïnformeerd houden 
door middel van een maandelijkse 
Nieuwsbrief. Digitaal voor wie daar-
mee overweg kan; geprint en in de 
bus bezorgd voor de anderen. 

 even voorstellen…  OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK
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