
Visie Wonen, Welzijn 
en Zorg 2030

Iedereen kan meedoen 
(zelf doen, samen doen, laten doen)
Alleen als het nodig is springen maatschappelijke 
organisaties en de gemeente bij.

Concentreren en combineren
De voorzieningen zijn zoveel mogelijk nabij of in het 
centrum van de dorpen. En waar het kan worden 
functies met elkaar gecombineerd. Gecentreerde 
voorzieningen in de dorpen zijn bereikbaar voor de 
inwoners.

Verstevigen van gezond gedrag 
en zelfredzaamheid
We streven ernaar dat de inwoners van de 
Hoeksche Waard zo lang mogelijk gezond blijven en 
voor zichzelf kunnen zorgen.

Beleid met een dorpsgericht karakter
In 2030 vormt de Hoeksche Waard met veertien 
dorpen en buurtschappen een vitale gemeente 
waar het voor iedereen prettig wonen is en waar 
iedereen zo lang mogelijk kan meedoen in de 
samenleving.

Doel Visie WWZ
Met de Visie WWZ willen we bereiken dat ouderen en kwetsbare groepen in Hoeksche 
Waard compleet deel kunnen uitmaken van de lokale samenleving. Zelfstandig kunnen 

wonen in een voor hen geschikte woning en woonomgeving. En dat ze kunnen 
terugvallen op goed georganiseerde ondersteuning en zorg. Hierdoor vergroten wij 

de mogelijkheid van inwoners om regie te voeren over het leven.

www.gemeentehw.nl/visiewwz

Een passende woning voor iedereen
In 2030 heeft gemeente Hoeksche Waard 
een toekomstbestendige woningvoorraad 
waarin het voor iedereen prettig wonen is.

Een omgeving die zelfredzaamheid, 
participatie en ontmoeting stimuleert
In 2030 wonen de inwoners van gemeente 
Hoeksche Waard in een gezonde omgeving 
waarin ze zich vrij kunnen bewegen en 
compleet deel uit kunnen maken van de 
samenleving.

Preventie, zelfredzaamheid en passende 
ondersteuning voor wie dat nodig heeft
In 2030 houden inwoners zoveel mogelijk 
controle over het eigen leven met behulp 
van hun sociale omgeving, indien nodig met 
gebruikmaking van passende ondersteuning.

Ambities



Speerpunten visie WWZ

Deze speerpunten worden verder uitgewerkt in de 
Uitvoeringsagenda WWZ (medio 2022 gereed).

Voorlichting en eigen verantwoorde-
lijkheid
• Communicatie over o.a. Lang leve   
 thuis (woningscan, kennistest,   
 verhuisregeling, Blijverslening). 
• We ondersteunen bewoners bij het   
 vinden van de juiste info en het   
 maken van keuzes. 
• Huis van de Toekomst: wat zijn   
 technologische mogelijkheden   
 in huis? 
• Woningaanpassingen: U komt   
 uitsluitend in aanmerking voor   
 woningaanpassingen als verhuizen   
 niet mogelijk is of verhuizing niet de   
 goedkoopste adequate oplossing is.

Levensloopbestendige woonomgeving 
en woningen
• Woonvoorraad met meer geschikte

(levensloopbestendige) woningen 
en een levensloopbestendige 
woonomgeving, in bijzonder rond 
basisvoorzieningen.

 Woonomgeving
• Bereikbaar, toegankelijk en veilige
  inrichting, in bijzonder rond   
  basisvoorzieningen. 
• Samen met inwoners, 
  ondernemers en (zorg)profes-
  sionals aanpassingen oppakken.

 Bestaande woningen
 • Bij elk verbeterproject kijken of
  geschiktheid vergroot kan worden  
  door interne aanpassingen aan de  
  woningen.
 • Stimuleren doorstroming met de   
  Verhuisregeling.
 • Via Lang leve thuis en Blijverslening
  stimuleren vergroten levensloop-  
  bestendige huizen. 

 Nieuwbouw
 • Aanmerkelijk deel nieuwbouw   
  dient te bestaan uit tenminste   
  aanpasbare woningen. 
 • Tenminste 1 nieuwe geclusterde
  woonvorm in elk dorp; stimuleren  
  en ondersteunen kansrijke   
  initiatieven.
 • Flexwonen (tijdelijke huur, 
  max 2 jaar voor inwoners    
  Hoeksche Waard).

Een passende woning 
voor iedereen

Zelfredzaamheid en bewustwording
• Informatievoorziening rondom het   
 maken van bewuste keuzes.
• Vergroten van digitale vaardigheden 

en kennis van technologische 
mogelijkheden (Huis van de 
Toekomst).

Een stevige sociale basis
• Versterken van een sociaal en   
 verbonden Hoeksche Waard.
• Ondersteuning vrijwilligers en   
 mantelzorgers.
• Gemeente stimuleert en ondersteunt 

activiteiten en voorzieningen door 
en voor elkaar; ontmoeting en 
meedoen. 

Een gezonde en sociale leefomgeving
• Leefomgeving gezonder inrichten.

Basisvoorzieningen in elk dorp
• Gemeente ondersteunt bij goede 

basisvoorzieningen in elk dorp (of 
alternatief): arts, ontmoetingsplek en 
winkel. Of bezorgservice/alternatief 
aanwezig. Woningen voor kwetsbare 
inwoners dichtbij basisvoorzieningen 
(binnen 400 meter).

Een dorp een ontmoetingsplek
• Alle 14 dorpen hebben een 

laagdrempelige ontmoetingsplek 
voor en door inwoners. 

• Diverse dorpen met huiskamers.

Een goede bereikbaarheid en 
voldoende mobiliteit
• Dekkend openbaar vervoer, daar 
 waar nodig versterkt met lokale   
 vrijwilligersinitiatieven (automaatje/   
 Wheels). 
• Goede loop- en fietsverbindingen. 

Financiering per dorp
• Komende jaren toewerken naar   
 financiering van welzijn en zorg 
 per dorp. 
• Inzet op coalities: samenwerkings-
 afspraken partners.

Een omgeving die zelfred- 
zaamheid, preventie en 
ontmoeting stimuleert

Preventie, participatie en innovatie
• Onder andere met Programma Slim   
 Langer Thuis, E-health strategie, 
 pilot Logeerzorg    

Arts, apotheek en wijkteams
• In elke dorp arts, apotheek. Voor

meer specialistische zorg aangewezen
op één of meerdere dorpen in de 
Hoeksche Waard of buiten de 
gemeente. 

• Goed samenwerking eerstelijnszorg:
huisarts, tandarts, fysiotherapeut, 
maatschappelijk werker of wijkver-
pleegkundige, maar ook wijkteams.

• Goede samenwerking, ook op gebied  
 van financiering. 

Ondersteuning van mantelzorgers en 
vrijwilligers
• Ondersteuning mantelzorgers en   
 vrijwilligers.
• Plaatsen van mantelzorgwoningen en

voorrang voor mantelzorgers bij 
toewijzing sociale huurwoningen.

• Logeerzorg: voldoende logeer- en   
 respijtzorg en ondersteunen van   
 lotgenotencontact
• Mantelzorgagenda.

Voldoende zorgpersoneel
• Om-, her- en bijscholen van inwoners 

Hoeksche Waard tot volwaardige 
zorgmedewerkers 

• Voldoende aantrekkelijke en 
betaalbare woningen voor jonge 
huishoudens, die een bijdrage kunnen 
leveren aan de krapte op de arbeids-
markt en vitaliteit van de dorpen.

Wonen met zorg
• Als zelfstandig thuis wonen niet 

meer gaat, dan voldoende alternatieve
mogelijkheden:

 Verpleeghuiszorg
 • Behoud van huidig aantal    
  verpleeghuisplekken
 • Uitbreiding hospiceplekken.

 Wonen in de nabijheid van zorg
 • Begeleiding en ondersteuning   
  zoveel mogelijk in gewone   
  woningen en wijken (eigen sociale  
  omgeving).
 • Bouwen van aanleunwoningen bij  
  zorgvoorzieningen

Glasvezel en gezondheidstechnologie
• Realiseren stabiele en snelle 

internetverbinding; aanleg glasvezel-
netwerk in de Hoeksche Waard.

Preventie, zelfredzaamheid 
en passende ondersteuning 
voor wie dat nodig heeft


