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Voorwoord
Het thema wonen, welzijn en zorg is heel actueel. Zowel op rijksniveau als lokaal; zowel bij
zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, consumentenorganisaties als woningcorporaties.
Lelystad heeft weliswaar nu een relatief jonge bevolking in vergelijking met de rest van Nederland,
maar in de nabije toekomst zal ook hier een sterke vergrijzing optreden. De stad moet daar dan goed
op zijn voorbereid met voldoende voorzieningen in het kader van wonen, welzijn en zorg voor deze
grote groep.
Samenwerking tussen alle partijen is het motto geweest voor de Lelystadse aanpak; ruim 20 direct
betrokken partijen, diverse indirecte partijen en acht wijkraden.
Onder regie van de gemeente is in 2003 gezamenlijk het visiedocument ontwikkeld. Partijen hebben
daarna in januari 2004 in een intentieverklaring het document onderschreven. In 2004 is wederom
onder regie van de gemeente het nu voorliggende meerjaren uitvoeringsprogramma opgesteld, in
nauwe samenwerking met alle partijen.
W e zijn er gezamenlijk in geslaagd om gebiedsgewijs aan te geven wat er moet gebeuren op het
terrein van wonen welzijn en zorg, waar en wanneer en we hebben de haalbaarheid van het
programma aangegeven.
Daarbij heeft het volgende voorop gestaan; het welbevinden en zelfredzaamheid op individueel niveau
en sociale samenhang op wijkniveau. Verder dienen de omstandigheden zodanig te zijn dat men zo
lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Hiervoor is het noodzakelijk dat voorzieningen en zorg
dichtbij de eigen woonsituatie aanwezig zijn. En uiteindelijk moet de klant ook kunnen kiezen, dus een
variatie in het aanbod is van wezenlijk belang.
Het vervolg.
Per gebied of project zal het programma uitgewerkt moeten worden. Het programma is geen
blauwdruk; ontwikkelingen gaan verder. Samenwerking op gebiedsniveau en soms op stedelijk niveau
is nodig waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.

J.P. de Vries
Wethouder
Januari 2005

Meerjarenprogramma
wonen, welzijn, zorg 2005 - 2015

Opgesteld door de gemeente in samenwerking met partijen die in Lelystad bij
wonen, welzijn en zorg zijn betrokken
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Samenvatting
Achtergrond
In 2003 is, onder regie van de gemeente en in samenwerking met ruim 20 direct betrokken partijen
een visiedocument wonen, welzijn, zorg Lelystad 2005 - 2015 ontwikkeld. Het document is door de
Raad en door de betrokken partijen onderschreven in een intentieverklaring. Wijkraden en indirect
betrokken partijen hebben hun adhesie betuigd. Met de direct betrokken partijen is in de
intentieverklaring afgesproken samen een uitvoeringsprogramma op te stellen voor het realiseren van
deze visie. In 2004 is dit, wederom onder regie van de gemeente, gebeurd.
Gevolgde werkwijze
De gemeente heeft het voortouw genomen in het ontwikkelen van het meerjarenprogramma en heeft
daartoe gewerkt met een stuurgroep en projectgroep (samenstelling, zie bijlage). De diverse partijen
(direct betrokken partijen, wijkraden, Commissie, indirect betrokken partijen) zijn gedurende het
afgelopen jaar geïnformeerd en betrokken geweest bij het opstellen van het programma:
• In januari 2004 heeft de Raad ingestemd met het visiedocument en de intentieverklaring.
• In januari is de intentieverklaring ondertekend door alle direct betrokken partijen en is in de
bijeenkomst informatie gegeven over het vervolgtraject.
• In februari is de adhesiebetuiging in een bijeenkomst getekend door de wijkraden, is informatie
gegeven over het vervolgtraject en is de betrokkenheid van de wijkraden hierin met hen besproken.
• In maart zijn door de projectgroep (bilaterale) gesprekken gevoerd met de direct betrokken partijen
over hun mogelijke rol bij de uitvoering van de visie.
• Op 14 juni is er een informatieavond geweest voor de wijkraden, aan de hand van een eerste
concept van het meerjarenprogramma ('Op weg naar een meerjarenprogramma'), met vervolgens
de mogelijkheid te reageren tot medio juli.
• Voor de Commissie Werk en Welzijn is een presentatie gehouden over het eerste concept en de
Commissie heeft vervolgens het document besproken op 22 juni.
• Met de direct betrokken partijen is het concept besproken in een werkconferentie op 24 juni.
• De indirect betrokken partijen hebben het concept toegezonden gekregen met de mogelijkheid te
reageren.
• In oktober zijn met de meest direct betrokken partijen verdere bilaterale gesprekken gevoerd, om
afspraken te maken over hun rol bij de uitvoering.
• Na besluitvorming door het College wordt in november / december het meerjarenprogramma ter
instemming voorgelegd aan alle extern betrokken partijen en de Commissie.
De project- en stuurgroep hebben alle reacties verzameld, besproken en afgewogen, en mede op
basis hiervan onderhavig meerjarenprogramma opgesteld. In de afgelopen periode is binnen de
gemeente ook steeds de afstemming met andere relevante trajecten (MOP, W O P , etc.) bewaakt.
Een overzicht van de reacties op het eerste concept (versie juni 2004) en de wijze waarop deze
reacties zijn verwerkt is te lezen in bijlage 3 van het meerjarenprogramma.
Basis: visiedocument
In het visiedocument is de doelstelling vastgelegd die met elkaar wordt nagestreefd: beoogd wordt
een kwantitatief en kwalitatief voldoende aanbod te realiseren van huisvesting, welzijnsfuncties en
zorg (verzorging, verpleging en begeleiding), om in te spelen op de wens van ouderen, mensen
met een lichamelijke of verstandelijke handicap of met langdurige psychiatrische problematiek om
zo lang mogelijk zelfstandig te blijven of zelfstandig te gaan wonen.
Om dat aanbod te realiseren wordt in het visiedocument uitgegaan van drie-, twee- en
eensterrenzones, verdeeld over de stad. Per zone is aangegeven welke voorzieningen op het terrein
van wonen, welzijn en zorg hierin beschikbaar zijn voor de burgers. Een driesterrenzone omvat de
meeste voorzieningen; kern van zo'n zone is een verzorgingshuis of verpleeghuis. Er zijn dus 4
driesterrenzones in de stad. (Lelystad Zuid is nog als P M opgenomen, ook hier zal een
driesterrenzone nodig zijn; dit meerjarenprogramma wordt gebruikt bij de verdere planontwikkeling.)
Hoofdstuk 1 van het meerjarenprogramma geeft een samenvatting en een verdere uitwerking van het
visiedocument en de algemene beleidsopgave.
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Inhoud meerjarenprogramma op hoofdlijn
In het meerjarenprogramma is een verdere uitwerking gegeven aan de visie, vertaald naar de functies
die op stedelijk niveau aanwezig zijn (hoofdstuk 2) en een uitwerking naar de verschillende gebieden.
Per gebied is uitgewerkt (hoofdstuk 3):
• Een korte karakteristiek en bevolkingssamenstelling van het gebied.
• Het huidige aanbod van wonen, welzijn, zorg.
• Het beoogde resultaat in dit gebied (de driesterrenzones zijn bekend omdat dit de gebieden
rondom de 3 verzorgingshuizen en het verpleeghuis zijn; de twee- en eensterrenzones zijn in het
meerjarenprogramma aangewezen).
• De locatie / kern van de zone.
• Haalbaarheid, samenhang met andere plannen.
• Betrokken partijen en planning voor de uitvoering.
Er is een aantal criteria gehanteerd om te bepalen of een gebied een twee- of éénsterrenzone wordt.
(Driesterrenzones zijn al in het visiedocument aangewezen, dat zijn die gebieden waar een
verzorgingshuis of verpleeghuis aanwezig is.)
Voor twee- en eensterrenzones zijn als criteria gehanteerd:
• De bevolkingssamenstelling en -ontwikkeling in een gebied, waaronder de aanwezigheid van
doelgroepen in het gebied die gebruik kunnen maken van de voorzieningen.
• De potentie in een gebied: de mogelijkheid aan te haken bij bepaalde ontwikkelingen en bij
bestaande of geplande voorzieningen.
•

De omvang van een gebied.

•

De ligging ten opzichte van driesterrenzones.

Dit heeft geleid tot het volgende gewenst eindbeeld in 2015:
Driesterrenzone

Rondom 't Laar, Archipel
Rondom De Hoven
Rondom Ankerplaats, Schouw Oost, Stelling en Schans
Rondom Uiterton, Lelycentre, Veste en Zuiderzeewijk

Tweesterrenzone

Atolwijk
Lelystad Haven, Hollandse Hout
Jol, Galjoen, Punter, Kust

Éénsterrenzone

Boswijk (met op termijn doorgroei naar tweesterrenzone)
Waterwijk,

Landerijen

(met

op

termijn doorgroei

naar

tweesterrenzone)
Botter, Schoener, Tjalk, Landstrekenwijk
Kogge,

Kempenaar,

Boeier,

Karveel

(met

op

termijn

doorgroei naar tweesterrenzone)
PM

Lelystad Zuid

Het beoogd resultaat is per gebied beschreven en wordt bepaald door de voorzieningen die per type
zone gewenst zijn. Vervolgens is naar de haalbaarheid per gebied gekeken, naar de partijen die
betrokken zijn bij de uitvoering en de planning. Daarbij wordt tevens gekeken naar de mogelijkheid
aan te haken bij andere trajecten als een wijkontwikkelingsplan.
Meerjarenprogramma: kader voor vervolg
Het meerjarenprogramma is op bepaalde onderdelen meer uitgewerkt dan andere. De nader uit te
werken punten zijn bij een aantal thema's expliciet aangegeven, met een te volgen procedure en
verantwoordelijke partij voor het vervolgtraject. Hoewel het programma dus nog niet volledig
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uitgewerkt is, wordt er voor gekozen om het meerjarenprogramma in dit stadium toch ter
besluitvorming voor te leggen. Ontwikkelingen gaan altijd voort en in die zin is een programma gericht
op de langere termijn nooit af. De meerwaarde van het meerjarenprogramma is dat het nu een
duidelijk kader biedt voor de verdere ontwikkelingen en het kan in die zin bijvoorbeeld dienst doen ten
behoeve van het Wijkontwikkelingsplan.
In het geheel van het proces is dit ook een goed moment om met elkaar een convenant te sluiten en
af te spreken dat dit het uitgangspunt vormt voor de verdere vormgeving van wonen, welzijn, zorg in
de stad. Convenant en meerjarenprogramma vormen dan de basis voor de verdere uitvoering.
Vervolgens dienen per gebied verdere plannen te worden gemaakt en, waar relevant,
samenwerkingsafspraken.
Vervolgtraject
De gemeente heeft in de afgelopen periode, bij het ontwikkelen van het visiedocument en onderhavig
meerjarenprogramma, de regie gevoerd. Bij de verdere uitwerking kan die regierol ook bij andere
partijen komen te liggen. Het zal per gebied en/of per onderdeel kunnen verschillen wie de meest
aangewezen partij is om die rol te vervullen. Bij een aantal onderdelen van het programma is dit waar
mogelijk al aangegeven.
De gemeente ziet nadrukkelijk als haar eigen rol voor het vervolgtraject:
• De regierol met betrekking tot de uitwerking van een aantal specifieke punten, zoals benoemd in
het meerjarenprogramma (met name de uitwerking van de informatie- en adviesfunctie).
• Waar relevant de regierol met betrekking tot projecten bij de verdere gebiedsgerichte uitwerking.
• Het voeren van het programma-management: zorgdragen voor verdere uitwerking van het
programma, uitvoering van het programma, procesbewaking en zo nodig bijsturing en aanspreken
van partijen op hun verantwoordelijkheden, monitoring van uitvoering en proces, zo nodig initiëren
van aanpassingen. Het behoort tevens tot de taak van de programmamanager om te bewaken
waar zich financiële consequenties voordoen waarvoor een oplossing gezocht moet worden. W a a r
nodig zal de gemeente partijen bij elkaar brengen en zorgen dat afspraken worden gemaakt over
de coördinerende rol in een bepaald gebied.
Financieel kader
Een financieel plaatje bij dit programma is nu nog niet te maken. Veel plannen vergen nadere
uitwerking en zullen onderdeel uitmaken van andere trajecten. Voor de aspecten die met bouw /
volkshuisvesting te maken hebben geldt dat de uitvoering en daarmee het financieel kader veelal
samenhangt met andere trajecten. Voor een aantal welzijnsaspecten is eerst nog een nadere
uitwerking nodig alvorens een financieel kader kan worden opgesteld. Ook hierbij geldt dat deze
kosten (voor een deel of geheel) samenhangen met andere trajecten. Voor de realisatie van het
programma is als algemeen uitgangspunt opgenomen dat beschikbaarheid van voorzieningen
afhankelijk is van de beschikbare middelen.
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1

Algemeen deel

1.1

Inleiding

In 2003 is, onder regie van de gemeente in samenwerking met ruim 20 direct betrokken partijen,
een visiedocument wonen, welzijn, zorg ontwikkeld. Dit document geeft de uitgangspunten weer
voor wonen, welzijn en zorg in de toekomst in Lelystad. En hoe in hoofdlijnen de infrastructuur
hiervoor eruit moet zien. In dit meerjarenprogramma wordt die infrastructuur verder uitgewerkt.
Daarbij wordt ingezoomd op de verschillende gebieden voor drie-, twee- en éénsterrenzones zoals
genoemd in het visiedocument. Er wordt in dit programma verder uitgewerkt welke voorzieningen in
de zones aanwezig zouden moeten zijn. Ook wordt er een beeld ontwikkeld waar in de stad één- of
tweesterrenzones moeten komen (driesterrenzones zijn al bepaald in het visiedocument) en of, en
op welke wijze kan worden aangehaakt bij bestaande wijkvoorzieningen.
Het meerjarenprogramma geeft aan
•

Wat er moet worden gerealiseerd op het terrein van wonen, welzijn en zorg (een
verdiepingsslag ten opzichte van het visiedocument).

•

Waar en wanneer dat moet worden gerealiseerd, waarbij gericht wordt op een termijn tot
2015 (hierbij wordt aangehaakt bij kansen: wanneer doen zich mogelijkheden voor in een
bepaald gebied, bijvoorbeeld renovatie zorginstelling, Wijkontwikkelingsplan NO).

•

Wat de haalbaarheid is (hierbij gaat het om het in beeld brengen van mogelijkheden en
onmogelijkheden, zaken die van belang zijn voor de planning, kansen, samenhang met
andere
trajecten,
bestemmingsplantechnische
aangelegenheden,
procesmatige
aspecten).

Beoogd wordt om over dit meerjarenprogramma met alle betrokken partijen in het veld
overeenstemming te bereiken en dit vast te leggen in een convenant. Het meerjarenprogramma
vormt vervolgens de basis voor het opstellen van een concreet plan van aanpak per gebied.

Gevolgde werkwijze
Dit programma is tot stand gekomen op basis van (inventariserende) gesprekken met de partijen
die betrokken zijn bij de uitvoering, een werkconferentie over een eerste concept met deze partijen
en na consultatie van de wijkraden. De uitvoerende partijen zijn gevraagd mee te denken over de
eigen mogelijkheden om de voorzieningen in de diverse gebieden te realiseren: een goed niveau
van woon-, welzijns- en zorgvoorzieningen is een zaak van veel partijen!
Het programma biedt inzicht in de aanwezige voorzieningen, de gewenste voorzieningen en de
mogelijkheden om van de huidige situatie tot de gewenste situatie te komen. Op basis hiervan zijn
conclusies getrokken voor een meerjarenprogramma met een uitwerking naar drie-, twee- en
éénsterrenzones. Daarbij wordt voor zover mogelijk ook ingegaan op planning en haalbaarheid
(hoe past een aanpak in de planning van bijvoorbeeld Wijkontwikkelingsplan NO of renovatie van
zorgvoorzieningen).
Het programma is op bepaalde onderdelen en voor bepaalde gebieden concreter en verder
uitgewerkt dan voor andere. Toch is er voor gekozen om nu te komen tot een afronding van deze
versie van het meerjarenprogramma. De ontwikkelingen gaan altijd voort en het programma zal in
die zin nooit 'af zijn. Het programma beoogt een kader te bieden voor de verdere gebiedsgerichte
aanpak, met een doorlooptermijn tot 2015. Gaande het traject kunnen onderdelen verder worden
aangescherpt en ingevuld.
De regie bij het ontwikkelen van het programma lag bij de gemeente, daarbij ondersteund door
R I G O Research en Advies.

4

1.2

Gewenste situatie, vastgelegd in visiedocument

Visie in hoofdlijn
De doelgroepen waarvoor in het visiedocument is gekozen zijn die groepen die - om zelfstandig te
kunnen (blijven) wonen - zijn aangewezen op een combinatie van voorzieningen voor wonen, welzijn
en zorg. Meer concreet: ouderen, lichamelijk gehandicapten, verstandelijk gehandicapten en mensen
met langdurige psychiatrische problematiek. Dit zijn de doelgroepen die nu vallen onder de A W B Z .
Met de beoogde invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zal een deel van de
taken van de A W B Z verschuiven naar de gemeente. Daarmee blijven de doelgroepen waarop dit
meerjarenprogramma betrekking heeft, wel gelijk: het gaat om doelgroepen die zijn aangewezen op
een combinatie van wonen, welzijn en zorg. Met dit programma worden de verantwoordelijkheden van
alle betrokken partijen op dit brede terrein in samenhang met elkaar bezien.
Voor de zorg gaat het dus om de functies die (nu nog) onderdeel uitmaken van de A W B Z :
•

Huishoudelijke en persoonlijke verzorging.

•

Verpleging.

•

Ondersteunende en activerende begeleiding.

•

Behandeling.

•

Verblijf.

Voor de welzijnsfuncties zijn in het visiedocument hoofdcategorieën aangegeven:
•

Informatie en advies.

•

Sociaal culturele activiteiten (ontmoeting en recreatie, cursussen, educatie).

•

Praktische dienstverlening (zoals maaltijdvoorziening, alarmering, vervoer, boodschappenservice, klussen in en om huis).

In het visiedocument is een aantal uitgangspunten voor het wonen, welzijn en de zorg beschreven:
1.

De vraag van de cliënt staat centraal.

2.

Welbevinden en zelfredzaamheid op individueel niveau, sociale samenhang op wijkniveau.

3.

Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen in de door mensen gewenste woonsituatie
(eigen huis of een specifieke woonzorgvoorziening) mét de nodige ondersteuning in de vorm
van welzijnsvoorzieningen en zorgaanbod. Als zelfstandig wonen niet (meer) mogelijk is, zijn
specifieke woonzorgvormen of intramurale zorg beschikbaar.

4.

Voorzieningen en zorg dienen dichtbij de eigen woonsituatie van mensen beschikbaar te
zijn, zo mogelijk op wijkniveau. De voorzieningen dienen goed bereikbaar, toegankelijk en
bruikbaar te zijn.

5.

Voldoende variatie in het aanbod is, met het oog op keuzemogelijkheden, van belang.

Deze uitgangspunten stellen eisen aan het aanbod van woningen, de woonomgeving,
welzijnsvoorzieningen en het zorgaanbod. Bij de realisering van het aanbod dient echter ook rekening
te worden gehouden met kwaliteit en doelmatigheid, financiële haalbaarheid en mogelijkheden en
beperkingen vanuit oogpunt van ruimtelijke ordening. In de visie wordt er van uitgegaan dat gebruik
wordt gemaakt van bestaande voorzieningen en gebouwen (zoals verzorgingshuizen, buurthuizen).
Dit laat echter wel de mogelijkheden open van nieuwe voorzieningen en/of nieuwe aanbieders. Verder
is relevant dat maatwerk per situatie van belang is: de visie kan in verschillende situaties anders
worden vormgegeven.
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Vertaling naar infrastructuur
Voor het realiseren van de visie zijn de uitgangspunten in het visiedocument als volgt vertaald naar de
infrastructuur:
•

Wonen: er is een voldoende aanbod van individueel zelfstandige, aangepaste of aanpasbare
woningen verspreid in de wijk en in verschillende woonzorgvormen.

•

Welzijn en zorg: functies voor welzijn en zorg worden in nabijheid van elkaar aangeboden,
waaromheen clusterwoningen en vormen van begeleid / beschut wonen kunnen worden
gerealiseerd. Een zone kan meer of minder functies omvatten, waardoor sprake is van drie-,
twee-, en éénsterrenzones.

•

De gespecialiseerde
zorg en zorg voor specifieke doelgroepen wordt op stedelijk niveau
georganiseerd en is beschikbaar voor de gehele stad (en de regio).

Uitgaande van deze infrastructuur wordt in verschillende gebieden in de stad een woonzorgzone
gerealiseerd, waarbij de welzijn- en zorgfuncties zo veel mogelijk bij elkaar zijn geclusterd, en
verschillende woonzorgvormen aanwezig zijn.
De functies van een zone worden indien mogelijk gekoppeld aan bestaande wijkvoorzieningen
(bijvoorbeeld verzorgingshuis, buurthuis, wijkpost). Niet alle functies hoeven per definitie onder één
dak te worden gerealiseerd. Wat mogelijk en wenselijk is, wordt ingekleurd door de situatie ter plaatse.
In het visiedocument is uitgegaan van het realiseren van driesterrenzones rondom de huidige
verzorgingshuizen en het verpleeghuis. Met deze driesterrenzones wordt een groot deel van de
woongebieden waar veel ouderen wonen, gedekt (Stadshart, Lelycentre, Schouw, Botter-Oost en
Tjalk). De voorzieningen in deze driesterrenzones hebben ook een breder bereik dan het gebied dat
ze direct bestrijken; de intramurale voorziening bijvoorbeeld heeft ook een stedelijke functie (is
beschikbaar voor de inwoners van heel Lelystad).
Daarnaast zijn andere gebieden aangewezen als een één- of tweesterrenzone. Voor de keuze of een
gebied één- of tweesterrenzone wordt, zijn als criteria benoemd:
•

De bevolkingssamenstelling en -ontwikkeling in een gebied, waaronder de aanwezigheid
van doelgroepen in het gebied die gebruik kunnen maken van de voorzieningen.

•

De potentie in een gebied: de mogelijkheid aan te haken bij bepaalde ontwikkelingen en
bij bestaande of geplande voorzieningen.

•

De omvang van een gebied.

•

De ligging ten opzichte van driesterrenzones.

Dit leidt tot de volgende gebieden waar de verkenning ten behoeve van het meerjarenprogramma zich
op richt:

Driesterrenzones

Twee- /

éénsterrenzones:

1 Rondom 't Laar, Archipel

5 Atolwij k

2 Rondom De Hoven

6 Boswijk

3 Rondom de Ankerplaats, Schouw Oost,
inclusief de Stelling en de Schans

7 Waterwijk, Landerijen

4 Rondom de Uiterton, Lelycentre, inclusief
de Veste en de Zuiderzeewijk

9 Lelystad Haven, Hollandse Hout

8 Botter, Schoener, Tjalk, Landstrekenwijk
10 Jol, Galjoen, Punter, Kust
11 Kogge, Kempenaar, Boeier, Karveel

P M Lelystad Zuid
Bron: visiedocument
In bovenstaande tabel zijn niet alle wijken / buurten direct met naam genoemd. Bij de uitwerking is
echter wel rekening gehouden met alle wijken / buurten: bij de verschillende deelgebieden is
aangegeven welke wijken / buurten bij een bepaald gebied worden gerekend.
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Uitwerking sterrenzones
In de verschillende gebieden worden die functies en voorzieningen gerealiseerd, die behoren tot een
drie-, twee- of éénsterrenzone. Een driesterrenzone is een zone 'met alles erop en eraan': hier zijn
verschillende vormen van zelfstandig wonen en geclusterde woonvormen aanwezig en een variatie
aan welzijns- en zorgvoorzieningen, inclusief intramurale zorg.
In een twee- en éénsterrenzone zijn de voorzieningen beperkter en ontbreekt de intramurale kern.
Vanuit deze gebieden zal voor de ontbrekende functies een beroep worden gedaan op bepaalde
voorzieningen van de driesterrenzones.
Daarnaast zijn er functies die op stedelijk niveau worden georganiseerd en voor alle inwoners
beschikbaar zijn, ongeacht waar men woont. Bijvoorbeeld functies als tafeltje-dek-je, zorg aan huis en
zorg voor specifieke doelgroepen zoals mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.
Onderstaand is beschreven welke functies en voorzieningen in de verschillende z o n e s gewenst zijn.
Daarnaast zijn er functies / voorzieningen die voor de hele stad beschikbaar zijn. De functies hoeven
niet allemaal onder één dak te worden geboden en / of door één aanbieder. Per gebied zal moeten
worden nagegaan welke aanbieders het aanbod kunnen / willen doen en welke locatie het meest
geschikt is.
Op stedelijk niveau zijn die functies beschikbaar die zeer specifiek zijn (bijvoorbeeld zorg voor
specifieke doelgroepen, als mensen met een lichamelijke handicap of psychiatrische stoornis) of
die qua organisatie niet op wijkniveau georganiseerd hoeven te worden omdat ze aan huis worden
gebracht (bijvoorbeeld huisbezoek, zorg aan huis, maaltijdbezorging).
Een driesterrenzone omvat een intramurale kern voor ouderenzorg (verzorgingshuis of
verpleeghuis), waaromheen behalve zelfstandige woningen, geclusterde woonzorgvormen en
vormen van begeleid/beschut wonen gesitueerd zijn. In het gebied is een informatie- en
adviesfunctie beschikbaar inclusief een spreekuur, en er is een ontmoetingsruimte waar activiteiten
worden georganiseerd. In het gehele gebied is zorg op afspraak (geplande zorg) en zorg op afroep
(ongeplande zorg) binnen 30 minuten beschikbaar. In een bepaalde straal rondom de intramurale
zorgkern is zorg op afroep (ongeplande zorg) binnen 15 minuten beschikbaar.
Een tweesterrenzone heeft geen intramurale zorgkern en er is geen zorg op afroep binnen 15
minuten beschikbaar. Er zijn wel vormen van begeleid / beschut wonen en/of een
woonzorgcomplex voor ouderen. Er is een informatie- en adviesfunctie aanwezig, inclusief een
spreekuur. Er is een ontmoetingsruimte, waar activiteiten worden georganiseerd. Zorg op afspraak
en zorg op afroep binnen 30 minuten is in het gehele gebied mogelijk. Voor de ontbrekende
functies wordt een beroep gedaan op voorzieningen in een nabijgelegen driesterrenzone of op de
functies die op stedelijk niveau beschikbaar zijn.
Een éénsterrenzone heeft geen specifieke woonzorgvormen. Er is in dit gebied wel een informatieen adviesfunctie in de vorm van een loket. Voor de overige functies wordt een beroep gedaan op
voorzieningen in een nabijgelegen twee- of driesterrenzone of op de functies die op stedelijk niveau
beschikbaar zijn.
In onderstaande tabellen is het aanbod in de verschillende gebieden verder uitgewerkt.

7

Functies en voorzieningen die beschikbaar zijn op stedelijk niveau, voor alle inwoners
Kenmerken

Aanwezige functies
Wonen

Zelfstandige woningen

Aangepast / aanpasbaar
Al dan niet complexgewijs
Verspreid over de stad

Welzijn

1 Informatie en advies
Loket waar

cliënt

1, 2 Informatie en advies, spreekuur:
informatie

en

G o e d herkenbaar voor cliënt

advies kan halen
-

Functionaris

die

Onafhankelijk advies, met keuzemogelijkheden
informatie

en

voor cliënt, zonodig adequate doorverwijzing

advies bij cliënt thuis brengt

Aansluiten bij Loket Ideaal

2 Spreekuur

3

3 Ontmoeting, activiteiten

regelmatig activiteiten worden georganiseerd

4 Praktische dienstverlening

4

Ontmoeting:

ruimte

Praktische

met

voorzieningen,

dienstverlening,

waar

zoals

maaltijdvoorziening thuis, klussendienst, vervoer
Voor alle functies geldt:
Laagdrempelig
G o e d toegankelijk,bereikbaar en bruikbaar
Zorg

1

Intramurale

zorg

voor

diverse

doelgroepen

1 Intramurale zorg:
24-uurs zorg geboden aan mensen die in een
geclusterde

woonzorgvorm

of

een

instelling

wonen, zowel voor ouderen als voor specifieke
2 Zorg aan huis
Zorg op afspraak
Zorg op afroep binnen 30 minuten

doelgroepen
2 Zorg aan huis:
zorg op afspraak en op afroep binnen

30

minuten in de gehele stad, zowel overdag als 's
nachts.

Functies en voorzieningen in een driesterrenzone
Aanwezige functies
Wonen

Kenmerken

1 Zelfstandige woningen

1 Zelfstandige woningen: aangepast / aanpasbaar,

2 Geclusterde woonzorgvorm

al dan niet complexgewijs

3

Begeleid

/

beschut

wonen,

2

Geclusterde

woonvorm

woonzorgcomplex

woonzorgvorm

waarin

meerdere

voor

ouderen:

appartementen

samengevoegd, met gemeenschappelijke

zijn

ruimten

en zorgruimten tbv 24-uurs zorg. Zorg is intern
aanwezig of in de directe nabijheid.
3 Begeleid / beschut wonen / woonzorgcomplex
voor

ouderen:

woonvormen

zelfstandige appartementen

waarin

meerdere

in e e n gebouw

zijn

ondergebracht, met afspraken over zorgverlening.
Welzijn

1, 2 Informatie en advies, spreekuur:

1 Informatie en advies
Loket

waar

cliënt

informatie

G o e d herkenbaar voor cliënt

en

advies kan halen

Onafhankelijk advies, met keuzemogelijkheden
voor cliënt, adequate doorverwijzing

2 Spreekuur
3 Ontmoeting, activiteiten

-

Aansluiten bij Loket Ideaal

4 Restaurant

3

Ontmoeting:

regelmatig

ruimte met

voorzieningen,

sociaal-culturele

activiteiten

worden

en

waar

educatieve

georganiseerd en een

open

inloopmogelijkheid is.
4 Restaurant of open eettafel waar gebruik van kan
worden gemaakt door wijkbewoners
Voor alle functies geldt:
Laagdrempelig
G o e d toegankelijk, bereikbaar en bruikbaar
Zorg

1 Intramurale zorg voor ouderen

1 Intramurale zorg:
24-uurs

zorg

geclusterde

geboden

aan ouderen

woonzorgvorm

of

een

die

in

instelling

wonen
2 Zorg aan huis

2 Zorg aan huis
Zorg op afspraak
Zorg op afroep binnen 30 minuten in het gehele
gebied, zowel overdag als 's nachts
-

Zorg

op

afroep

binnen

15

minuten

voor

bewoners in een straal van c a 400 meter rond
de intramurale zorgkern

Er is in dit schema uitgegaan van een straal van 400 meter rondom een intramurale kern,
waarbinnen binnen 15 minuten ongeplande zorg geleverd zou moeten worden. De genoemde
afstand is indicatief. Per zone zal op basis van bijvoorbeeld de natuurlijke grenzen en de
aanwezigheid van verkeersobstakels nader moeten worden bepaald voor welk gebied geldt dat er
binnen 15 minuten zorg geleverd kan worden, zodat dit voor de bewoners duidelijk is.
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Functies en voorzieningen in een tweesterrenzone
Kenmerken

Aanwezige functies
Wonen

1 Zelfstandige woningen

1 Zelfstandige woningen, aangepast / aanpasbaar,

2

al dan niet complexgewijs

Begeleid

/

beschut

wonen,

woonzorgcomplex

2 Begeleid / beschut wonen / woonzorgcomplex
voor

ouderen:

woonvormen

zelfstandige appartementen

waarin

meerdere

in een gebouw

zijn

ondergebracht, met afspraken over zorgverlening.
Welzijn

1 Informatie en advies
Loket waar cliënt informatie

1, 2 Informatie en advies, spreekuur:
en

G o e d herkenbaar voor cliënt

advies kan halen

Onafhankelijk advies, met keuzemogelijkheden

2 Spreekuur

voor cliënt, zonodig adequate doorverwijzing

3 Ontmoeting, activiteiten

Aansluiten bij Loket Ideaal
3

Ontmoeting:

regelmatig

ruimte met

activiteiten

voorzieningen,

waar

worden georganiseerd en

een open inloopmogelijkheid is.
Voor alle functies geldt:
Laagdrempelig
G o e d toegankelijk, bereikbaar en bruikbaar
Zorg

Zorg aan huis

Zorg aan huis:
Zorg op afspraak
Zorg op afroep binnen 30 minuten in het gehele
gebied, zowel overdag als 's nachts
D e z e zorg wordt over de gehele stad geleverd.

Functies en voorzieningen in een éénsterrenzone

Wonen

Aanwezige functies

Kenmerken

Zelfstandige woningen

Zelfstandige woningen: aangepast / aanpasbaar, al
dan niet complexgewijs

Welzijn

Informatie e n advies
Loket waar cliënt informatie
advies kan halen

Informatie en advies:
en

G o e d herkenbaar voor cliënt
Onafhankelijk advies, met keuzemogelijkheden
voor cliënt, zonodig adequate doorverwijzing
Aansluiten bij Loket Ideaal
Laagdrempelig
G o e d toegankelijk , bereikbaar en bruikbaar

Zorg

Zorg aan huis

Zorg aan huis:
Zorg op afspraak
Zorg op afroep binnen 30 minuten in het gehele
gebied, zowel overdag als 's nachts
D e z e zorg wordt over de gehele stad geleverd.

De functie 'praktische dienstverlening' wordt stedelijk aangeboden en is voor iedereen
beschikbaar. In de driesterrenzones kan deze functie vanuit de intramurale voorziening ook worden
aangeboden aan de direct omwonenden.
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1.3

De beleidsopgave

In het visiedocument is op basis van kengetallen (van het IWZ - Innovatieprogramma Wonen en
Zorg) een inschatting gemaakt van de capaciteit die nodig is aan woonzorgvormen en zelfstandige
aangepaste / aanpasbare woningen tot 2015. O p dat moment waren nog niet alle gegevens
voorhanden om te kunnen bepalen wat het verschil was tussen de nu aanwezige capaciteit en de
benodigde capaciteit op basis van de kengetallen. Derhalve kon ook de 'beleidsopgave' (om welke
aantallen gaat het als we tegemoet willen komen aan de visie?) nog niet exact worden bepaald.
Als uitgangspunten zijn wel geformuleerd:
•

Het huidige percentage 65-plussers in Lelystad bedraagt 9 procent.

•

De gehanteerde IWZ-kengetallen gaan uit van een fors extramuraliseringsscenario (dat
wil zeggen: een groot aantal mensen dat nu nog wordt opgenomen, zal in de toekomst
niet meer worden opgenomen, maar thuis blijven wonen en daar zorg krijgen. In dat
scenario is daarom een beperkt aanbod van intramurale capaciteit voldoende en is vooral
veel capaciteit in woonzorgvormen nodig). Betrokken partijen in Lelystad achten dit geen
realistisch scenario. De resultaten van de toepassing van de kengetallen moet dus in die
zin worden bijgesteld dat er meer intramurale capaciteit nodig zal zijn en iets minder
capaciteit aan extramurale woonzorgvormen.

•

Als het huidige aanbod wordt vergeleken met de resultaten van de kengetallen, dan zien
we in bepaalde woonvormen overschotten en in bepaalde vormen tekorten. Deze
tekorten en overschotten heffen elkaar voor een deel op.

O p basis van een nadere verkenning van het huidige aanbod op het terrein van het wonen aangevuld met de beleidsopgave zoals al opgenomen in het visiedocument - is nu de
beleidsopgave bepaald voor het terrein van wonen, welzijn en zorg. Voor wonen en zorg is deze
weergegeven in de tabel op de volgende pagina, waarna een beschrijving van de welzijnsopgave
volgt.
Wat betreft de beleidsopgave wonen worden de volgende woonzorgvormen onderscheiden:
•

Intramuraal wonen: geen volwaardige eigen woning, meerdere appartementen in één
gebouw, 24-uurs zorg en toezicht in de directe nabijheid intern aanwezig. Voorbeeld:
verzorgingshuis, verpleeghuis.

•

Clusterwonen:
geen volwaardige eigen woning, gemeenschappelijke ruimte aanwezig,
zorgpost met 24-uurszorg in directe nabijheid. Voorbeeld: groepswonen voor gehandicapten.

•

Begeleid/beschut
wonen: zelfstandige wooneenheid met gemeenschappelijke ruimte, 24uurs zorgpost in directe nabijheid. Voorbeeld: fokuswoningen.

•

Woonzorgcomplex:

•

Zelfstandige

zelfstandige woningen als onderdeel van een complex met zorggarantie.

woningen geschikt voor ouderen.

Bij de opgave voor wonen, welzijn en zorg dient aangetekend te worden:
•

Voor de opgave op terrein van wonen is, om het forse extramuraliseringsscenario van het
IWZ te matigen in vergelijking met de kengetallen uitgegaan van 7 5 % van de capaciteit
van de woonzorgcomplexen en zelfstandige woningen, met andere woorden: we nemen
voor het gematigd extramuraliseringsscenario 7 5 % van de capaciteit van het forse
extramuraliseringsscenario.

•

De cijfers zijn richtinggevend voor de capaciteit. In de tijd zal moeten worden gemonitord
hoe vraag en aanbod zich ontwikkelen en wat de consequenties zijn van veranderingen in
wet- en regelgeving en in financieringskader.
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Voor de intramurale zorg zijn vooral de ontwikkelingen in de A W B Z relevant: kan er - en
zo ja hoeveel - intramurale capaciteit worden ontwikkeld binnen de A W B Z . Voor de zorg
en welzijnsfuncties zijn de ontwikkelingen van A W B Z en Wet maatschappelijke
ondersteuning (WMO) bepalend.

In schema: Beleidsopgave wonen en woonzorgvormen
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Er valt een verschil te constateren tussen het meerjarenbouwprogramma (MBP) en de beleidsopgave.
Dit is te verklaren uit het gegeven dat de beleidsopgave gebaseerd is op de geprognosticeerde
behoefte en het M B P gebaseerd is op een planning van ruimtelijke en financiële mogelijkheden voor
zover bekend in mei 2004.
Voor ouderen bestaat op dit moment aan overschot aan intramuraal capaciteit. Dit lost voor een deel
het tekort aan clusterwonen op. Er is verder voor ouderen een tekort in begeleid/ beschut wonen en
woonzorgcomplexen. Het M B P voorziet in een forse uitbreiding in woonzorgcomplexen en
zelfstandige woningen voor ouderen. Hiermee wordt voor een deel het tekort opgeheven. W a a r zich
verder uitbreidingsmogelijkheden voordoen, zal waar mogelijk hiervan gebruik worden gemaakt, om
het tekort verder op te heffen.
Voor de gehandicapten/GGZ doelgroep bestaat een tekort aan intramurale zorg (60 plaatsen) en
begeleid/beschut wonen. Dit wordt gecompenseerd door een overschot aan clusterwoningen. Er is
een tekort aan plaatsen in woonzorgcomplexen van ongeveer 150.
Beleidsopgave welzijn
De opgave en de uitgangspunten bij realisatie voor welzijnsvoorzieningen voor de doelgroep
'wonen, welzijn en zorg' betreffen:
•

Informatie en

adviesfunctie

o

Een aantal loketten, goed gespreid over de stad en zoveel mogelijk gesitueerd in het
hart van een zone: vanuit de visie is gewenst dat de diverse voorzieningen op het
terrein van wonen, welzijn en zorg zoveel mogelijk in eikaars nabijheid worden
gerealiseerd. Alle locaties waar informatie gehaald kan worden maken gebruik van
het digitale bestand van Loket Ideaal.

o

Goed herkenbaar voor de cliënt.

o

Laagdrempelig, goed toegankelijk (letterlijk en figuurlijk), bereikbaar en bruikbaar,

o

Voldoende personele capaciteit.

o

Onafhankelijke verstrekking van informatie en advies, met keuzemogelijkheden voor
de cliënt, en zonodig adequate doorverwijzing. In dit kader is aansluiting bij, of zelfs
versterken of verbreden van Loket Ideaal, dat zowel in wijkposten als in
deelnemende organisaties is ondergebracht, relevant. 'Onafhankelijk' betekent hier:
onafhankelijk, in ieder geval zo onafhankelijk mogelijk, van het aanbod. Dit kan op
verschillende manieren worden gerealiseerd: bijvoorbeeld door het volledig los te
koppelen van het aanbod, of door alle aanbieders erin te betrekken.

o

De cliënt kan de informatie en het advies zelf 'halen', maar het kan ook aan huis
worden 'gebracht'.

Hoe deze opgave
partijen.

concreet

wordt ingevuld,

is punt

van nadere

uitwerking

met

alle

Op dit moment wordt de informatie- en adviesfunctie op verschillende wijzen en op
diverse locaties ingevuld, en zijn er diverse ontwikkelingen gaande:
o

De wijkposten hebben een informatie- en adviesfunctie; hier wordt gewerkt met Loket
Ideaal. De wijkpost betreft een onafhankelijke informatie- en adviespost. Vanuit Loket
Ideaal is de mate van advies beperkt; de vertaling van de informatie naar concreet
advies vergt deskundigheid op het terrein van wonen, welzijn, zorg.
Niet alle wijkposten liggen in het hart van een zone.
Loket Ideaal wordt nog verder ontwikkeld.

o

Diverse zorgaanbieders vervullen een informatie- en adviesfunctie en hebben
hiervoor al dan niet een deskundige of een team aangesteld. In het algemeen is
deze deskundige op de hoogte van het eigen aanbod van de organisatie en de
sociale kaart van Lelystad ten behoeve van doorverwijzing. Omdat de functie in dit
geval gekoppeld is aan het aanbod voldoet het in principe niet aan het criterium van
onafhankelijkheid.
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o

De informatie- en adviesfunctie en het spreekuur van de S W O L staat los van het
zorgaanbod en kan worden gezien als onafhankelijk. Deze functie wordt op diverse
plaatsen geboden, voor het spreekuur zullen ouderenadviseurs worden ingezet. De
functie van ouderenadviseur is in ontwikkeling, de aanstelling is nu gaande.

o

S W O L , Icare, O S O L en M D F hebben het initiatief genomen tot het opzetten van een
dienstverleningsteam voor ouderen. Hierbij wordt beoogd een onafhankelijk
informatie- en adviesloket op te zetten. Partijen willen de onafhankelijkheid gestalte
geven door te werken met een front-office en back-office, waarbij de mensen die
hierin werken 'uit de eigen organisatie' worden getild om te waarborgen dat het
dienstverleningsteam onafhankelijk werkt en breed verwijst (het belang van de klant
voorop, en niet het belang van de organisatie). Er is een frontoffice (spreekuur), te
starten met professionals (ouderenadviseurs), op termijn wellicht bemenst door
vrijwillige (opgeleide) ouderenadviseurs. De frontoffice neemt de vragen in ontvangst
en handelt deze zo mogelijk af of verwijst door naar een professionele backoffice. De
backoffice bestaat uit professionals (vanuit S W O L , Icare, M D F in het huidige plan),
die zoals gezegd daarvoor 'uit de eigen organisatie' worden getild. Inzet is om dit
dienstverleningsteam te laten werken in die zones waar nu nog witte vlekken zijn en
geen professioneel team vanuit zorg en welzijn aanwezig is; daarbij wordt
nadrukkelijk aansluiting gezocht bij Loket Ideaal. Voor de locaties gaat men uit van
de wijkposten. Indien in de driesterrenzones geen onafhankelijk informatie- en
adviespunt wordt gerealiseerd zou het dienstverleningsteam ook daar een rol kunnen
vervullen. Hoeveel locaties kunnen worden bemenst is afhankelijk van het aantal
mensen dat beschikbaar is. De ouderenadviseurs worden gesubsidieerd door de
gemeente.

o

S W O L , Icare en Coloriet werken in het kader van het project Oost west, Thuis Best
met welzijnszorgmakelaars. Deze functionarissen zijn op de hoogte van het aanbod
van genoemde organisaties en vervullen tussen de professionals van de organisaties
een doorverwijsfunctie.

o

M E E IJsseloevers vervult
gehandicaptenzorg.

o

Geconstateerd kan worden dat op dit moment een zeer divers aanbod van de
informatie- en adviesfunctie beschikbaar is, op diverse locaties, vanuit diverse
aanbieders, al dan niet in samenwerking. Het niveau van de informatie en het advies
en de mate van onafhankelijkheid loopt uiteen.

een informatie-en

adviesfunctie met

betrekking

tot

De gemeente streeft ernaar om met betrokken partijen, uitgaande van de gestelde
kwaliteitseisen,
van een gewenste eenduidigheid voor de burgers en vanuit het
oogpunt van efficiency, de verschillende ontwikkelingen te volgen en te monitoren,op
elkaar af te stemmen en zo nodig bij te stellen.
De gemeente zal daartoe begin 2005 een overleg met betrokken partijen initiëren.
Inzet is daarbij te komen tot een stedelijk dekkende uitwerking van de informatie- en
adviesfunctie, dat voldoet aan de eisen (zoals onafhankelijkheid,
spreiding, en
beschikbaarheid van de functie in het hart van de diverse zones).
•

Spreekuur
o

Door (professionele) adviseurs,

o

Gespreid aanbod over de stad.

o

In de twee- en driesterrenzones wordt op vaste tijden een spreekuur gehouden. In de
éénsterrenzones is spreekuur geen basisvoorziening.

Hoe deze opgave
partijen.

concreet

ingevuld

wordt, is punt

van nadere

uitwerking

met

alle

Op dit moment wordt het spreekuur met name vormgegeven door de S W O L . Door de
S W O L is beoogd dit verder uit te werken in het kader van het (hierboven beschreven)
dienstverleningsteam.
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Het spreekuur heeft nauwe relatie met de informatie- en adviesfunctie. Inzet van de
gemeente is de verdere uitwerking hiervan mee te nemen bij de nadere uitwerking van de
informatie- en adviesfunctie zoals hiervoor aangegeven. Daarbij zal tevens de frequentie,
duur en bemensing van de spreekuren per type zone uitgewerkt moeten worden. De
gemeente neemt het initiatief voor het overleg hierover met partijen.
•

Ontmoeting,

activiteiten

o

Voldoende ontmoetingsruimten gespreid over de stad en zoveel mogelijk gesitueerd
in het hart van een zone: vanuit de visie is gewenst dat de diverse voorzieningen op
het terrein van wonen, welzijn en zorg zoveel mogelijk in eikaars nabijheid worden
gerealiseerd.
Ontmoetingsruimten
en
activiteitenaanbod
behoren
tot
de
voorzieningen die beschikbaar zijn in de twee- en driesterrenzones, niet in de
eensterrenzone.

o

Laagdrempelig en goed toegankelijk, bereikbaar en bruikbaar.

o

Activiteitenaanbod dat aansluit bij de behoefte van de doelgroepen. Beoogd is een
uiteenlopend aanbod van activiteiten als cursussen, bewegingsactiviteiten, sociaal
culturele activiteiten en eenvoudige gezellige inloopmogelijkheden.

o
Professioneel aanbod, en ondersteund door een professionele (ouderen)werker.
Nader uitgewerkt dient te worden met betrokken partijen de frequentie en duur van het
activiteitenaanbod per type zone, aansluitend bij de behoefte van de doelgroep en de
financiële
mogelijkheden.
De gemeente zal hierover met betrokken partijen overleg
•

Restaurantfunctie
o

•

In een drie-sterrenzone is de restaurantfunctie beschikbaar (open eettafel). Dagelijks
kunnen omwonenden die daar behoefte aan hebben gebruik maken van de
restaurantfaciliteiten van de intramurale voorziening in de zone.

Praktische
o

•

voeren.

dienstverlening

Adequaat aanbod ter ondersteuning van het zelfstandig wonen. Dit wordt stedelijk
aangeboden.

Professionaliseringsslag
o

bestaande

wijkinfrastructuur

Als uitgangspunt is gekozen zo mogelijk aan te haken bij bestaande voorzieningen in
de wijk. De bestaande infrastructuur van wijkposten en buurthuizen kan in het
aanbod van welzijnsfuncties een belangrijke rol spelen. Naar verwachting is hiervoor
in deze voorzieningen een verdere professionaliseringsslag nodig, gericht op de
doelgroep die gebruik maakt van de combinatie wonen, welzijn, zorg. Dit maakt
onderdeel uit van Nota Sociaal Cultureel Werk (gemeente, nota eind 2004).

Met betrekking tot de beleidsopgave welzijn wordt opgemerkt dat de beschikbaarheid
van de
diverse voorzieningen afhankelijk is van de middelen die in de periode 2005 -2015
beschikbaar
zullen blijken te zijn.
Beleidsopgave zorg
Naast de intramurale zorgvoorzieningen, welke zijn opgenomen in bovenstaande tabel over wonen
en woonzorgvormen, is er voldoende aanbod van extramurale zorg nodig. Het betreft zorg aan
huis:
•

Zorg op afspraak (geplande zorg).

•

Zorg op afroep (ongeplande zorg):
o

Binnen 30 minuten, ongeacht de woonwijk in Lelystad.
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o

Binnen 15 minuten, voor bewoners in een straal van circa 400 m e t e r ^ rondom een
intramurale zorgkern in een driesterrenzone.

De zorg op afspraak en zorg op afroep binnen 30 minuten is in geheel Lelystad geregeld. Over de
zorg op afroep binnen 15 minuten in een driesterrenzone worden nadere afspraken gemaakt per
gebied.
Met betrekking tot de beleidsopgave zorg wordt opgemerkt dat op landelijk niveau de inhoud van de
AWBZ ter discussie staat en daamnee de financiering. Mogelijk worden functies overgeheveld naar de
beoogde Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en daarmee naar de gemeente. De mate waarin
zorg geleverd kan worden is mede hiervan afhankelijk.
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2

Voorzieningen op stedelijk niveau

2.1

Huidig aanbod van voorzieningen op stedelijk niveau

Wonen
•

Het zelfstandige woningenaanbod is verdeeld over de gehele stad, en uitgewerkt bij de
verschillende deelgebieden.

•

Er zijn diverse woonzorgvormen met een stedelijke / regionale functie voor specifieke
doelgroepen, zoals sociowoningen, woningen voor mensen met een verstandelijke
handicap, van de diverse zorgaanbieders (zie hierna bij zorg).

Welzijn
O p stedelijk niveau zijn als voorzieningen aanwezig (naast de voorzieningen die per deelgebied
aanwezig zijn):
•

•
•

•

Zorg en
•

•

Informatie en advies:
o

Algemene informatie- en adviesverstrekking: stadhuis,

o

Diverse aanbieders voor specifieke doelgroepen.

Spreekuur: Stichting Welzijn Ouderen Lelystad (SWOL), in De Inloop en Trefcentrum.
Ontmoeting en activiteiten:
o

S W O L , in De Inloop en Trefcentrum.

o

Diverse aanbieders voor specifieke doelgroepen.

Praktische dienstverlening: diverse vormen, diverse aanbieders (SWOL,
Woonzorgcentra Flevoland, Coloriet, Centrada, commerciële organisaties).
woonzorgvormen
Verzorgingshuiszorg
o

Coloriet: De Hoven

o

Woonzorgcentra Flevoland: De Ankerplaats en De Uiterton

Verpleeghuiszorg
o

•

•

o

Icare

o

Ook andere (veelal kleine) thuiszorgorganisaties leveren zorg aan huis aan inwoners
van Lelystad.

Verstandelijk gehandicaptenzorg
triAde

o

Philadelphia

o

's Heerenloo Midden Nederland

Zorg voor lichamelijk gehandicapten
o

•

Coloriet: 't Laar en Laarstaete

Zorg aan huis

o

•

Icare,

interaktContour

Zorg voor inwoners met psychiatrische problematiek
o

RIBW

o

Meerkanten: sociowoningen
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2.2

Beoogd resultaat, haalbaarheid, planning, partijen

Als het huidige aanbod, zoals hierboven beschreven, wordt gelegd naast de beschrijving van het
aanbod dat volgens de visie en beleidsopgave nodig is op stedelijk niveau (zie paragraaf 1.2 en 1.3
van hoofdstuk 1, algemeen deel), dan kunnen we concluderen:
Algemeen
•

De functies die op basis van de visie op stedelijk niveau aanwezig dienen te zijn, zijn in
principe aanwezig. De bereikbaarheid van de functies, maar ook de bereikbaarheid van
voorzieningen als winkels en dergelijke, vraagt voor ouderen en mensen met
functiebeperkingen extra aandacht, met name vanwege het systeem van gescheiden
verkeersstromen in de stad.

Wonen
•

Uitbreiding van het aanbod zelfstandige, aangepaste en aanpasbare woningen is nodig,
zie daarvoor de tabel in paragraaf 1.3. Vooral met betrekking tot het particuliere bezit zijn
er echter nauwelijks sturingsmogelijkheden om het bestaande aanbod voor de doelgroep
te bestemmen.

•

Uitbreiding van het aanbod zelfstandige woningen in woonzorgcomplexen is nodig, zie
tabel in paragraaf 1.3.

•

Vormen van begeleid en beschut wonen en clusterwonen zijn nodig, zie tabel in paragraaf
1.3.

•

V i a het Meerjarenbouwprogramma (MBP) wordt al een belangrijk deel van de beoogde
uitbreiding in woonzorgcomplexen, begeleid en beschut wonen en clusterwonen
gerealiseerd. In het M B P 2004 - 2014 is de bouwplanning opgenomen voor
nieuwbouwprojecten voor zelfstandige woningen, woonzorgcomplexen, en vormen van
begeleid en beschut wonen, die in mei 2004 bekend waren. Wanneer nieuwe initiatieven
van bijvoorbeeld corporaties, zorgaanbieders, marktpartijen, stichtingen voor specifieke
doelgroepen leiden tot concrete projecten, worden deze in een volgend M B P
meegenomen.

•

Waar zich uitbreidingsmogelijkheden in de diverse gebieden voordoen, zal worden
nagegaan welke type woonvorm voor welke doelgroep hier kan worden gerealiseerd.

Welzijn
•

Informatie en advies, spreekuur: beoogd is een goed herkenbaar punt voor cliënten, waar
onafhankelijk advies wordt geboden met keuzemogelijkheden voor de cliënt. Voor deze
functie is aansluiting bij Loket Ideaal beoogd. Deze functie wordt gerealiseerd in de
diverse gebieden. In de beleidsopgave (paragraaf 1.3) is een voorstel opgenomen voor
de verdere uitwerking van dit thema.

•

Ontmoeting: realiseren in de diverse drie- en tweesterrenzones. Daarnaast kan, zoals ook
in de huidige situatie, op een / enkele locaties in de stad een ontmoetingsmogelijkheid
met een stedelijke functie worden gerealiseerd. Dit wordt meegenomen bij de verdere
uitwerking van dit thema, zoals beschreven in paragraaf 1.3.

•

Praktische dienstverlening: op stedelijk niveau beschikbaar voor iedereen in de stad.

•

Er is een gedifferentieerd aanbod aan intramurale zorgvormen in Lelystad, voor diverse
doelgroepen. Het intramurale zorgaanbod voor verpleeg- en verzorgingshuiszorg is (ruim)
voldoende. Het intramurale zorgaanbod voor gehandicapten en langdurige psychiatrie is
onvoldoende. Het aanbod aan geclusterde woonvormen, begeleid / beschut wonen en
woonzorgcomplexen dient uitgebreid te worden voor alle doelgroepen (zie tabel paragraaf
1.3 en zie wonen).

Zorg

20

Intramurale woonzorgvormen: In paragraaf 1.3 is aangegeven op welke terreinen
uitbreiding van capaciteit nodig is. Verschillende aanbieders hebben aangegeven plannen
of ideeën te hebben voor versterking of uitbreiding van hun functies en voorzieningen (zie
schema 1.3). Voor het vervolg is van belang dat partijen aangeven in welke gebieden zij
mogelijkheden zien, eventueel met welke partijen samen, en wat hun programma van
eisen is om de gewenste uitbreiding te realiseren. Bij de uitwerking naar deelgebieden
zullen de mogelijkheden hiervoor verder verkend worden.
Zorg op afspraak voor zelfstandig wonenden is in heel Lelystad beschikbaar, geboden
door Icare en andere thuiszorgaanbieders.
Zorg op afroep kan binnen 30 minuten in de hele stad worden geboden (Icare).
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3

Uitwerking naar gebieden

7

Gebied 1 Rondom 't Laar, Archipel
Beoogd is in dit gebied een driesterrenzone

te realiseren rondom 't Laar.

In paragraaf 1.3 van het algemeen deel is beschreven
dienen te zijn.

welke functies in dit type gebied

"i

aanwezig
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1. Bevolkingssamenstelling / karakteristiek van het gebied
Ruim 15% van de bevolking van Wold is ouder dan 65 jaar, net als ruim 10% van de bevolking van
Kamp. In het naburige Archipel, Scheren, Beukenhof en Rozengaard is slechts 3% van de bevolking
ouder dan 65 jaar. Winkelvoorzieningen bevinden zich in het Stadshart, schuin tegenover 't Laar. Er is
binnen dit gebied geen gezondheidscentrum aanwezig.
2. Huidige aanbod van wonen, welzijn en zorg in het gebied rondom 't Laar
Wonen
Door Centrada voor senioren (55-plussers) gelabelde woningen:
•

Centrum: beschreven bij gebied 2 (rondom de Hoven). Het gebied rondom 't Laar en
rondom De Hoven overlapt elkaar, om die reden zijn de woningen in het centrum, die ook
vallen in het gebied van 't Laar, beschreven bij het gebied van De Hoven.

•

Kamp Noord: 34 seniorenwoningen voor 55 plussers.

•

Er zal in het centrum, in het kader van het Masterplan Stadshart, een groot aantal
appartementen aan het woningbestand worden toegevoegd.

In totaal zijn 69 woningen en appartementen gelabeld voor 55 plussers, hiervan zijn er 35 meer dan
400 meter verwijderd van 't Laar.
Welzijn
•

Informatie- en adviesfunctie: de wijkpost Boswijk (Wold 23-23) heeft een informatieloket
(Loket Ideaal). De wijkpost verhuist eind 2005 van 't Wold naar buurthuis De Brink en ligt
dan buiten een straal van 400 meter rondom 't Laar (De Brink ligt in gebied 6: Boswijk).
De Inloop van de S W O L verzorgt de informatie- en adviesfunctie voor senioren.

•

Spreekuur: op locatie De Inloop van de S W O L is regelmatig spreekuur voor senioren. In
buurtcentrum De Brink houdt de S W O L eveneens een spreekuur.
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•

Ontmoetingsfunctie / sociaal culturele activiteiten: Verpleeghuis 't Laar (onderdeel van
Coloriet) heeft een beperkte ontmoetingsfunctie voor de wijk. S W O L organiseert hier
gymnastiek voor buurtbewoners. Locatie De Inloop van de S W O L is in de directe
nabijheid van 't Laar gevestigd. Hier worden diverse activiteiten voor ouderen
georganiseerd. Er is geen buurthuis in de directe nabijheid van 't Laar aanwezig.
Buurtcentrum de Brink ligt buiten de straal van 400 meter rondom 't Laar.

•

Er zijn plannen om De Inloop te verplaatsen naar Schouw-Oost. Wanneer dat
geëffectueerd wordt dient te worden bezien of bijvoorbeeld 't Laar een rol kan gaan
spelen als het gaat om de ontmoetingsfunctie in deze zone.

•

Restaurant: 't Laar heeft een eettafel waar wijkbewoners gebruik van kunnen maken.

•

Praktische dienstverlening: geleverd vanuit diverse stedelijk werkende instellingen.

•

Intramurale zorg: Verpleeghuis 't Laar heeft 90 plaatsen voor somatische zorg en 120
plaatsen psychogeriatrische zorg. Overige zorgvormen: dagbehandeling, dagverpleging,
nachtverpleging.

•

Zorg aan huis. Er wordt vanuit 't Laar nog geen zorg in de wijk geleverd. Icare kan over
de gehele stad zorg op afspraak en zorg op afroep (binnen 30 minuten) leveren .

•

Eerstelijnsgezondheidszorg: er is binnen dit gebied geen gezondheidscentrum aanwezig.
Gezondheidscentrum 't Woud (Griend 25-23) is het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum.

Zorg

3. Beoogd resultaat
•

Het gebied rondom 't Laar ontwikkelt zich op de langere termijn (over circa 10 jaar), na
renovatie van 't Laarhof, tot een volwaardige driesterrenzone.

•

Inwoners die binnen een straal van c a . 400 meter rond 't Laar wonen kunnen op afroep
binnen 15 minuten zorg aan huis krijgen.

•

Er is nabij of in 't Laar een loket aanwezig waar men terecht kan met vragen over wonen,
zorg en welzijn.

•

Er wordt spreekuur gehouden in dit gebied voor mensen met specifieke vragen over
wonen, zorg en welzijn. P M Nadere uitwerking (zie hoofdstuk 1).

•

Er worden in 't Laar ontmoetings- en andere activiteiten georganiseerd voor ouderen in de
buurt. P M Nadere uitwerking (zie hoofdstuk 1).

•

Er wordt in de nabijheid van 't Laar een specifieke woonvorm voor ouderen gerealiseerd.

•

De Brink wordt beschouwd als centrum van wonen en welzijnfuncties. Zorg op afroep zal
worden geboden vanuit 't Laar.

4. Locatie
Zone rond 't Laar. Er is, wat betreft de centrumzone, een behoorlijke overlap met de zone rondom
De Hoven. Afstemming vindt plaats binnen Coloriet, waartoe beide instellingen behoren. O p korte
termijn kan de Brink beschouwd worden als centrum van het gebied waar welzijnsvoorzieningen en
woonvormen geboden worden.
5. Haalbaarheid
Wonen
•

Er is voorlopig geen mogelijkheid om een specifieke woonvorm voor de doelgroep te
realiseren. Mogelijk bij renovatie van 't Laarhof over circa 10 jaar (2012).

Welzijn
•

Informatie- en adviesfunctie, spreekuur:
o

De wijkpost, met daarin een informatieloket (in de vorm van Loket Ideaal), zal
worden gerealiseerd in buurthuis de Brink (Griend 33-07). Dit is echter op meer dan
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o

o
•

400 m afstand van de zorgkern. O m , op de langer termijn, conform de visie
voorzieningen te realiseren (een clustering van de verschillende functies is gewenst)
zullen functies in of nabij 't Laar gerealiseerd moeten worden,
Coloriet heeft een informatiepunt (receptie), waar kan worden doorverwezen naar
een eigen team van Coloriet: mensen die, naast het eigen productenboek van
Coloriet de sociale kaart kennen en zo nodig kunnen doorverwijzen. Deze mensen
zouden ook spreekuur kunnen houden in 't Laar; tevens zou er op afspraak ruimte
beschikbaar kunnen zijn voor spreekuur door derden.
P m Nadere uitwerking informatie- en adviesfunctie (zie hoofdstuk 1).

Ontmoeting en activiteiten: 't Laar (Coloriet) biedt nu beperkte ontmoetingsmogelijkheid
voor de wijk. Deze functies kunnen met name plaatsvinden in buurthuis de Brink (Griend
33-07). Buurtcentrum de Brink heeft op dit moment al verschillende activiteiten voor
ouderen zoals gym, 55+soos en koken voor senioren. Zoals bij de informatie- en
adviesfunctie aangegeven is dit buiten de straal van de zorgkern.
P m Nadere uitwerking (zie hoofdstuk 1).

•

Restaurant: in 't Laar is een maaltijdtafel
buurtbewoners.

in samenwerking met S W O L voor de

•

Om conform de visie voorzieningen te realiseren (een clustering van de verschillende
functies is gewenst) zullen functies in of nabij 't Laar gerealiseerd moeten worden. Hierbij
speelt echter een rol dat het verpleeghuis (nog) niet het imago mee heeft om een open
wijkfunctie te kunnen vervullen. Het buurthuis de brink biedt voor de korte termijn een
praktische oplossing.

•

't Laarhof heeft plannen voor renovatie/nieuwbouw rond 2012. Dit biedt mogelijkheden om
dan het gebouw en het gebied opnieuw in te richten, conform de visie. O p dit moment
heeft 't Laar een beperkte wijkfunctie.

•

Er zal tenminste één partij een zorggarantie moeten geven voor zorg op afroep binnen 15
minuten in dit gebied. Coloriet is bereid in principe in het gebied van de driesterrenzone
zorg op afroep binnen 15 minuten te leveren. Het verpleeghuis is nu nog niet ingesteld op
het leveren van extramurale zorg, het vraagt een aangepaste organisatie (extramuraal
zorgteam). Icare biedt zorg op afroep binnen 30 minuten (gehele stad). Icare is bereid in
gezamenlijkheid met een derde partij de zorg op afroep binnen 15 minuten te realiseren,
bijvoorbeeld in een gebied waar het voor één partij alleen niet exploitabel is, en
gezamenlijk wel.

•

De inhoud en financiering van de zorg (AWBZ) staat ter discussie; wellicht wordt een
aantal functies overgeheveld naar de gemeente (WMO). De mate waarin deze functies
geleverd kunnen worden is dan afhankelijk van de afspraken die op basis van de nieuwe
wetgeving kunnen worden gemaakt.

6. Betrokken partijen en planning
Wonen
•

Partijen nog onbekend.

Welzijn
•
•
•

Informatie en advies, spreekuur: aanwezig in de wijkpost; gewenst is deze functie ook te
realiseren in/nabij 't Laar. P M Nadere uitwerking (zie hoofdstuk 1).
Ouderenadviseur vanaf 2005 beschikbaar.
Ontmoeting en activiteiten: in 2004 in ieder geval in buurthuis de Brink en in De Inloop.
Indien De Inloop verhuist (2007 - 2008?) is onderbrengen van deze functie in 't Laar gewenst.
Coloriet stelt hiervoor ruimte beschikbaar (Laarhof en/of Laarstaete). Er zullen dan afspraken
moeten worden gemaakt met een derde partij voor het organiseren van activiteiten voor
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wijkbewoners. S W O L is hiertoe bereid. Partijen: Coloriet, SWOL. P M Nadere uitwerking (zie
hoofdstuk 1).
•

Restaurantfunctie is reeds beschikbaar in 't Laar.

•

Coloriet gaat ook dienstverlening rondom laarhof leveren. Er is een servicepakket in
ontwikkeling.

•

Coloriet is bereid in principe in het gebied van de driesterrenzone zorg op afroep binnen
15 minuten te leveren. Coloriet zal zelf nader bepalen of dit vanuit 't Laar of vanuit De
Hoven wordt gerealiseerd. In 2005 zal Coloriet onderzoek doen naar de markt in het
gebied; op basis van de uitkomsten zal Coloriet bepalen op welke termijn het bieden van
zorg op afroep binnen dit gebied haalbaar is (er is voldoende vraag nodig). Coloriet zal
dan het gebied (de 400 meter grens) nader bepalen, uitgaande van een duidelijk af te
bakenen gebied ('natuurlijke grenzen').

•

Icare biedt de mogelijkheid van zorg op afspraak en zorg op afroep binnen 30 minuten in
geheel Lelystad.

•

Dit laat onverlet dat ook andere aanbieders genoemde zorg kunnen bieden; de keuze is
aan de klant.

•

Met de renovatie / nieuwbouw rond 2012 kan het gebied van 't Laar herontwikkeld
worden, inclusief mogelijkheid van ouderenhuisvesting. Op dat moment kan de visie en
de driesterrenzone in volle omvang worden gerealiseerd, met een gebouw met een brede
wijkfunctie.

Zorg
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Gebied 2 Rondom De Hoven
Beoogd is in dit gebied een driesterrenzone

te realiseren.

In paragraaf 1.3 van het algemeen deel is beschreven
dienen te zijn.
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1. Bevolkingssamenstelling / karakteristiek van het gebied
In verzorgingshuis De Hoven (onderdeel van Coloriet) en de omliggende aanleunwoningen wonen
184 personen, waarvan 167 ouder zijn dan 75 jaar. Bijna 98% van de inwoners van dit gebied is
ouder dan 65 jaar. Aan de noordkant van De Hoven ligt het zuidelijke deel van centrum, waar 6 3 %
ouder is dan 65 jaar. Ten westen van De Hoven ligt het ouderencomplex De Buizerd, met bijna 130
bewoners, waarvan 6 5 % ouder is dan 75 jaar. Het ziekenhuis en de huisartsenpost liggen vlak bij
het verzorgingscentrum. Winkelvoorzieningen zijn in het centrum en de Tjalk. Het trein -en
busstation ligt op korte afstand van de Hoven. Er is binnen dit gebied geen gezondheidscentrum
aanwezig.
2. Huidig aanbod van wonen, welzijn en zorg in het gebied rondom De Hoven
Wonen
Er is in dit gebied, met name als het Ravelijn volledig is gerealiseerd, sprake van een gevarieerd
woningenaanbod: er is een intramurale zorgvoorziening, er zijn speciale wooncomplexen voor de
doelgroep en het Stadshart heeft een ruim aanbod aan appartementen die geschikt zijn voor
ouderen. Deze zone is hiermee wat betreft woningen / woonvormen voor de doelgroepen
voldoende voorzien.
Door Centrada voor 55-plussers gelabelde woningen:
•

Ravelijn: 91 appartementen (aanleunwoningen met lift).

•

Buizerd: 78 appartementen (met lift), 28 seniorenwoningen (zonder lift).

•

Botter 17-19: 12 seniorenwoningen.

•

Centrum (de woningen uit het gebied dat overlappend is voor het gebied rondom 't Laar
en rondom De Hoven worden beschreven bij De Hoven): Combinatiegebouw 105
appartementen met lift voor 40-plussers.

•

Gordiaan Zuid: 183 appartementen met lift voor 40-plussets.

•

Neringpassage/weg: 35 appartementen zonder lift voor 40-plussers.

•

In totaal zijn er 532 voor 40- en 55-plussers gelabelde woningen en appartementen.
Daarnaast zijn er in het centrum (Reaalhof, Stadhuisstraat e.d.) veel appartementen die
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niet specifiek zijn gelabeld voor senioren, maar die wel geschikt zijn voor en vaak
bewoond worden door senioren.
Plannen voor nieuwbouw ten behoeve van senioren en mogelijk andere groepen die aangewezen
zijn op geschikte huisvesting met zorg in de nabijheid:
•

Ravelijn: 135 appartementen in de sociale sector voor senioren (planning: gereed
2006/2007); 62 appartementen voor senioren in de markthuur (planning: gereed 2008).

•

In het Stadshart zullen de komende 10 jaar nog c a . 500 appartementen
bijgebouwd (Meerjarenbouwprogramma 2004-2014).

worden

Welzijn
•

Informatie- en adviesfunctie: wijkpost De Botter (Botter 14-01) heeft een onafhankelijk
informatieloket (Loket Ideaal). De wijkpost ligt op de grens van de cirkel van 400 meter
rondom de Hoven.

•

Spreekuur: er wordt in het gebied rondom De Hoven geen spreekuur gehouden voor de
doelgroep. Er is wel een spreekuur in De Inloop (SWOL).

•

Ontmoetingsfunctie / sociaal culturele activiteiten: verzorgingshuis De Hoven biedt
ontmoetingsmogelijkheid voor de eigen bewoners. Ook wijkbewoners kunnen hier gebruik
van maken. De Buizerd heeft een ontmoetingsruimte voor de bewoners van dit
appartementencomplex. Er is geen buurthuis in de nabijheid van De Hoven.

•

Restaurant: De Hoven biedt wijkbewoners mogelijkheid hier de maaltijd te gebruiken.

•

Praktische dienstverlening: geleverd vanuit diverse stedelijk werkende instellingen.

•

Intramurale zorg: De Hoven heeft 80 intramurale verzorgingshuisplaatsen en biedt ook
overige vormen van zorg als dagbesteding. Renovatie van De Hoven staat gepland voor
rond 2008; nog niet duidelijk is hoe het plan eruit zal zien.

•

Zorg aan huis: De Hoven levert in een straal van 400 meter rond De Hoven zorg op
afroep (aan huis)binnen 15 minuten. Icare kan over de gehele stad zorg op afspraak en
zorg op afroep (binnen 30 minuten) leveren.

•

Eerstelijnsgezondheidszorg: er is binnen dit gebied of in de directe nabijheid hiervan geen
gezondheidscentrum aanwezig.

•

Diversen: er wordt bij het Zilverpark een 'zorgstrip' gerealiseerd. Daar komen wellicht een
aantal zorgfuncties (zoals apotheek, fysiotherapie).

3. Beoogd resultaat
•

Het gebied rondom De Hoven ontwikkelt zich tot een volwaardige driesterrenzone.

•

Er wordt in de nabijheid van De Hoven een specifieke woonvorm voor
gerealiseerd.

•

Zorgcentrum De Hoven vormt de kern in de driesterrenzone. Beoogd is de diverse
functies van de driesterrenzone zoveel mogelijk in eikaars nabijheid te realiseren. Omdat
de informatie- en adviesfunctie en het spreekuur in de huidige situatie op de grens van de
cirkel van 400 meter rondom de Hoven worden geboden, is het gewenst deze functies
ook in / nabij De Hoven te realiseren. O p die manier wordt een clustering van de functies
van de driesterrenzone gerealiseerd. Voor de informatiefunctie kan daarbij worden
aangesloten bij het informatiepakket van Loket Ideaal.

•

Het is wenselijk dat er in de driesterrenzone een spreekuur wordt gehouden waar men
met specifieke vragen over wonen, welzijn, zorg terecht kan. Ook dit zou ondergebracht
kunnen worden in / nabij De Hoven.

•

Het is van belang de ontmoetingsfunctie (inclusief het aanbieden van sociaal culturele
activiteiten en de restaurantfunctie)
voor de wijkbewoners meer inhoud en

ouderen
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herkenbaarheid te geven. Een mogelijkheid is deze functies onder te brengen in het
gebouw van De Hoven.
•

Inwoners die binnen een straal van ca. 400 meter rond De Hoven wonen kunnen op
afroep binnen 15 minuten zorg aan huis krijgen.

4. Locatie
Zone rond De Hoven.
5. Haalbaarheid
Wonen
•

Er wordt in de directe nabijheid van De Hoven nieuwbouw gerealiseerd specifiek voor
ouderen / mensen met functiebeperkingen (Ravelijn). Voor de nieuwbouw Ravelijn is het
voorlopig ontwerp gereed.

Welzijn
•

•

Informatie- en adviesfunctie:
o

Er is een informatieloket
driesterrenzone.

beschikbaar in de wijkpost,

op de grens van

de

o

O m deze functie ook beschikbaar te hebben in het hart van de zone, kan binnen De
Hoven op bepaalde tijden een ruimte beschikbaar worden gesteld voor een
spreekuur / informatie en advies.

o

Er is nu een informatiepunt binnen De Hoven, bemenst door medewerkers van
Coloriet. Coloriet heeft een aantal eigen medewerkers voor de informatie- en
adviesfunctie, die ook spreekuur zouden kunnen houden.

o

P m Nadere uitwerking informatie- en adviesfunctie (zie hoofdstuk 1).

Ontmoeting en activiteiten:
o

Er is ruimte beschikbaar in De Hoven. De activiteiten die nu worden georganiseerd
door en binnen De Hoven zijn in beginsel ook open voor wijkbewoners. Hiervan
wordt beperkt gebruik gemaakt. Activiteiten voor wijkbewoners zullen door een derde
partij georganiseerd moeten worden (het betreft hier een andere doelgroep dan de
doelgroep die in het verzorgingshuis verblijft). S W O L is hiertoe in principe bereid.
S W O L organiseert op dit moment op deze locatie geen activiteiten. De indruk is dat
het gebouw zich onvoldoende leent / onvoldoende aantrekkelijk is voor een meer
wijkgerichte functie. Een multifunctionele ruimte die meer open is naar de wijk, is
gewenst. Wellicht biedt de renovatie van De Hoven (2008) hiervoor mogelijkheden.
Op dit moment wordt voor dit gebied vooral gebruik gemaakt van De Inloop voor
activiteiten. De Inloop zal worden verplaatst (naar Schouw Oost) en verdwijnt dan uit
dit gebied. Als De Inloop is verplaatst moet worden nagegaan welke mogelijkheden
er zijn voor activiteiten in De Hoven voor wijkbewoners.

•

Restaurantfunctie: reeds beschikbaar in De Hoven, in samenwerking met S W O L .

•

Servicepakket Coloriet (in ontwikkeling) is ook bestemd voor rondom De Hoven. Rondom
de Hoven wordt de alarmopvolging uitgebreid.

•

Praktische dienstverlening: vanuit stedelijk niveau beschikbaar.

De Hoven levert nu al zorg aan huis aan nabijgelegen complexen (aanleunwoningen, de
Buizerd). Er zal tenminste één partij een zorggarantie voor zorg op afroep binnen 15
minuten moeten geven voor het gehele gebied (ca. 400 meter) rondom De Hoven.
Coloriet is hiertoe bereid. Icare biedt zorg op afroep binnen 30 minuten (gehele stad).
Icare is bereid in gezamenlijkheid met een derde partij de zorg op afroep binnen 15
minuten te realiseren, bijvoorbeeld in een gebied waar het voor één partij alleen niet
exploitabel is, en gezamenlijk wel.
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•

De inhoud en financiering van de zorg (AWBZ) staat ter discussie; wellicht wordt een
aantal functies overgeheveld naar de gemeente (WMO). De mate waarin deze functies
geleverd kunnen worden is dan afhankelijk van de afspraken die op basis van de nieuwe
wetgeving kunnen worden gemaakt.

6. Betrokken partijen en planning
Wonen
•

Centrada met marktpartij:
o

Nieuwbouw sociale huur Ravelijn; 2006/2007, nieuwbouw markthuur 2008

o

Er worden afspraken gemaakt over het toewijzingsbeleid van deze woningen
(bepaald percentage van de woningen bestemmen voor mensen met een
zorgindicatie).

Welzijn
•

Informatie- en advies: P M Nadere uitwerking (zie hoofdstuk 1).

•

Ontmoeting en activiteiten:
o

Tot aan verplaatsing van de Inloop blijft de huidige situatie gehandhaafd (activiteiten
voor wijkbewoners met name geconcentreerd in De Inloop).

o

Na verplaatsing van De Inloop nagaan wat de mogelijkheden zijn van de S W O L om
in De Hoven activiteiten voor wijkbewoners aan te bieden. Coloriet stelt ruimte
beschikbaar. Partijen: S W O L en Coloriet / De Hoven.

o

Coloriet / De Hoven zorgt dat in zorgcentrum De Hoven regelmatig activiteiten
worden georganiseerd die ook toegankelijk zijn voor wijkbewoners.

o

Bij het ontwikkelen van renovatieplannen van De Hoven gaat Coloriet na welke
mogelijkheden er zijn voor het ontwikkelen van een multifunctionele, wijkgerichte
ruimte (2008).

o

Na realisatie van zo'n ruimte gaat S W O L na, in samenwerking met Coloriet, hoe
vaak en welke activiteiten voor wijkbewoners hier kunnen worden georganiseerd.

o

P M Nadere uitwerking (zie hoofdstuk 1).

•

Medio 2005 heeft Coloriet, uitgaande van het principe van een straal van 400 meter
rondom De Hoven, exact aangegeven in welk gebied zorg op afroep binnen 15 minuten
wordt geboden.

•

Uiterlijk eind 2005 biedt Coloriet aan de bewoners in het beschreven gebied rondom De
Hoven de mogelijkheid van zorg aan huis op afroep binnen 15 minuten.

•

Icare biedt de mogelijkheid van zorg op afspraak en zorg op afroep binnen 30 minuten in
geheel Lelystad.

•

Dit laat onverlet dat ook andere aanbieders genoemde zorg kunnen bieden; de keuze is
aan de klant.

•

Renovatie van De Hoven staat gepland voor rond 2008; op dit moment is nog niet
duidelijk hoe de plannen eruit zien.
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Gebied

3 Schouw

Oost

/

rondom

De

Ankerplaats,

inclusief Stelling en Schans
Beoogd is in dit gebied een driesterrenzone

te realiseren.

In paragraaf 1.3 van het algemeen deel is beschreven
dienen te zijn.
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1. Bevolkingssamenstelling / karakteristiek van het gebied
Door de sloop van de woningen in Schouw-Oost zijn bijna alle inwoners verdwenen, op de
bewoners van de Ankerplaats na, die voor 97% ouder zijn dan 65 jaar. Schouw-West is minder
vergrijsd: ruim 15% is de 65 gepasseerd. A a n de andere kant van het spoor, in het noordwestelijke
deel van het centrum, vinden we vergelijkbare percentages ouderen. Hier bevinden zich ook enkele
woningen van de RIBW. Winkelvoorzieningen bevinden zich in het centrum. Het trein- en busstation
ligt in de directe nabijheid van de woonzorgzone. Er is geen gezondheidscentrum in de wijk.

2. Huidig aanbod van wonen, welzijn en zorg in het gebied
Wonen
Wanneer de wijk Schouw-Oost wordt herbouwd volgens plan (het stedelijk schetsontwerp is
vastgesteld) ontstaat er in dit gebied een gevarieerd woningaanbod, geschikt voor de doelgroepen
van 'wonen, welzijn, zorg'. Bij nieuwbouw van De Ankerplaats neemt het aantal intramurale
plaatsen af, terwijl tegelijkertijd de differentiatie in woningen en woonzorgvormen toeneemt.
•

Aanbod Woonzorg Nederland
o

•

35 aanleunwoningen bij Ankerplaats (woonzorgcomplex).

Aanbod Centrada
o

40 woningen voor 55+ers aan Schouw,

o

150 woningen voor 40+ers (Stelling).

Totaal: 225, deels bestemd en deels geschikt voor de doelgroepen
Nieuwbouwplannen:
•

In woonzorgzone
o

160 sociale huurwoningen t.b.v. doelgroepen (2006 - 2009).

o

60 koopwoningen t.b.v. doelgroepen,

o

16 patiowoningen koop t.b.v. senioren.
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•

Op huidige locatie Bolder
o

24 zelfstandige woningen voor senioren (2008).

Welzijn
•

Informatie- en adviesfunctie: Loket Ideaal vanuit wijkpost De Bolder (Schouw 16-41).

•

Spreekuur: er komt op termijn in De Bolder een spreekuur voor ouderen; vanuit
zorgcentrum de Ankerplaats is een adviseur beschikbaar op afspraak.

•

Ontmoetingsfunctie / sociaal culturele activiteiten: De Ankerplaats biedt de mogelijkheid
voor ontmoeting en activiteiten voor ouderen die intramuraal verblijven en voor ouderen
uit de buurt. De S W O L en het buurthuisbestuur organiseren activiteiten in buurtcentrum
De Roef (De Bolder).

•

Er zijn plannen De Bolder inclusief activiteiten te verplaatsen binnen Schouw Oost. Het is
de bedoeling dat daarin ook De Inloop van de S W O L (nu nog in het centrum) wordt
ondergebracht.

•

Restaurantfunctie: de Ankerplaats biedt een restaurantfunctie voor omwonenden. Een
warme maaltijd kan eveneens aan huis worden gebracht.

•

Praktische dienstverlening: Op stedelijk niveau door diverse organisaties georganiseerd
en vanuit Ankerplaats voor direct omwonenden.

•

Met de ontwikkeling van een nieuwe multifunctionele accommodatie in dit gebied, waarin
de functies informatie en advies, spreekuur, ontmoeting en activiteiten en restaurant een
plaats krijgen, ontstaat hier een goed welzijnsaanbod.

•

Intramurale zorg: 170 plaatsen in zorgcentrum de Ankerplaats, na nieuwbouw nog 46
intramurale verzorgingsplaatsen en 24 voor groepswonen voor dementerenden (op basis
van scheiding van wonen en zorg)(planning: 2007). Tevens is er dagverzorging.

•

Zorg aan huis: vanuit De Ankerplaats, in een straal van circa 500 m rondom de
Ankerplaats, op afspraak en op afroep (binnen 15 minuten). Door Icare, op stedelijk
niveau: op afspraak en op afroep binnen 30 minuten.

•

Eerstehjnsgezondheidszorg: er is geen gezondheidscentrum in de wijk. De dichtstbijzijnde
gezondheidscentra bevinden zich in Botter en Kempenaar.

3. Beoogd resultaat
•

Het gebied rondom de (nieuwe) Ankerplaats (onderdeel van Woonzorgcentra Flevoland)
ontwikkelt zich tot een volwaardige driesterrenzone.

•

Inwoners die binnen een straal van c a . 400 meter rond de intramurale kern van de zone
(gaan) wonen kunnen op afroep binnen 15 minuten zorg aan huis krijgen.

•

Er is in het multifunctionele centrum nabij de Ankerplaats een loket aanwezig waar men
terecht kan met vragen over wonen, zorg en welzijn. P m Nadere uitwerking informatie- en
adviesfunctie (zie hoofdstuk 1).

•

Er wordt een spreekuur gehouden in het multifunctionele centrum voor omwonenden met
specifieke vragen over wonen, zorg en welzijn. P m Nadere uitwerking (zie hoofdstuk 1).

•

Er worden in het multifunctionele centrum
georganiseerd voor ouderen in de buurt.

•

Er worden in de nabijheid van De Ankerplaats specifieke woonvormen voor ouderen
gerealiseerd.

ontmoetings-

en

andere

activiteiten

4. Locatie
Zone rond de Ankerplaats (Schouw Oost).
5. Haalbaarheid
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Wonen
•

Centrada en Woonzorg Nederland ontwikkelen woningen en woonzorgvormen in het
kader van de nieuwbouwplannen voor Schouw-oost. Mogelijk gaan ook andere partijen
een rol spelen.

Welzijn
•

Het realiseren van een multifunctioneel centrum (2007/2008), nabij woonzorgvormen en
een intramurale zorgkern, biedt goede mogelijkheden om hier de visie te realiseren. De
informatie- en adviesfunctie, spreekuur, ontmoetingsfunctie, restaurant kunnen hier een
plaats krijgen. Partijen dienen met elkaar afspraken te maken over het aanbod van Dit zal
met name gelden voor W Z F en de S W O L .

•

Er zal tenminste één partij een zorggarantie moeten geven voor zorg op afroep binnen 15
minuten in dit gebied. De Ankerplaats / Stichting Woonzorgcentra Flevoland levert nu al
zorg aan huis in een straal van 500 meter rondom de Ankerplaats en is bereid ook in de
toekomst in het gebied van de driesterrenzone zorg op afroep binnen 15 minuten te
leveren. Icare biedt zorg op afroep binnen 30 minuten (gehele stad). Icare is bereid in
gezamenlijkheid met een derde partij de zorg op afroep binnen 15 minuten te realiseren,
bijvoorbeeld in een gebied waar het voor één partij alleen niet exploitabel is, en
gezamenlijk wel.

•

De inhoud en financiering van de zorg (AWBZ) staat ter discussie; wellicht wordt een
aantal functies overgeheveld naar de gemeente (WMO). De mate waarin deze functies
geleverd kunnen worden is dan afhankelijk van de afspraken die op basis van de nieuwe
wetgeving kunnen worden gemaakt.

Zorg

6. Betrokken partijen en planning
Wonen
•

Centrada, Woonzorg Nederland, marktpartijen.

•

Nieuwbouw in kader van multifunctioneel zorgcomplex: 2006-2007.

•

Er dienen tussen partijen afspraken gemaakt te worden over de toewijzing/verdeling van
woningen in woonzorgcomplexen, voor mensen met en zonder zorgindicatie.

Welzijn
•

Informatie- en adviesfunctie, spreekuur: P M Nadere uitwerking (zie hoofdstuk 1).

•

Vanaf 2005 is er een ouderenadviseur in de Bolder.

•

Ontmoeting en activiteiten: in de nieuw te bouwen multifunctionele ruimte komen locaties
voor welzijnsvoorzieningen. Dit geldt vanaf ongeveer 2007. Er dienen afspraken te
worden gemaakt over het aanbod hier (SWOL, Ankerplaats). Het aanbod van S W O L en
Ankerplaats richt zich op een andere doelgroep. P M Nadere uitwerking (zie hoofdstuk 1).

•

Restaurant: ook is in de multifunctionele ruimte een restaurantfunctie beschikbaar.

•

Stichting Woonzorgcentra Flevoland / Ankerplaats kan nu al en is ook in de toekomst
bereid in dit gebied zorg op afroep binnen 15 minuten te leveren. Afbakening gebied:
Schouw Oost en Schouw West. Ook kan de Ankerplaats zorg op afspraak leveren.

•

Icare levert zorg op afspraak en zorg op afroep binnen 30 minuten.

•

Dit laat onverlet de mogelijkheid dat ook andere partijen in dit gebied zorg kunnen gaan
leveren.
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Gebied 4 Lelycentre / rondom De Uiterton, inclusief Veste
en Zuiderzeewijk
Beoogd is in dit gebied een driesterrenzone

te realiseren.

In paragraaf 1.3 van het algemeen deel is beschreven
dienen te zijn.

welke functies in dit type gebied
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1. Bevolkingssamenstelling / karakteristiek van het gebied
In de buurt van Lelycentre zijn 134 van de 163 bewoners ouder dan 65 jaar (82%). Aan de
noordkant liggen de Zuiderzeewijk, Jagersveld en Groene Velden met respectievelijk 12%, 15% en
2 % 65+ers. Aan de westkant tenslotte vinden we De Veste, een buurt met ruim 6% 65-plussers. In
dit gebied is ook een woonvorm voor mensen met een lichamelijke handicap (Rode Klif).
Winkelvoorzieningen zijn in het Lelycentre. De aanwezigheid van goede en overdekte
winkelvoorzieningen, alsmede de aanwezigheid van Gezondheidscentrum De Heelhoek en Centra
Plaza, waarin een aantal eerste- en tweedelijnsvoorzieningen zijn ondergebracht, versterken de
mogelijkheden van dit gebied.
2. Huidig aanbod van wonen, welzijn en zorg in het gebied
Wonen
Er is een redelijk gevarieerd woningaanbod, geschikt voor de doelgroepen 'wonen, welzijn, zorg'.
•

•

Door Centrada voor senioren (55-plussers) gelabelde woningen:
o

Rode Klif: 157 woningen voor 55+ers, appartementen met lift (knelpunt: beperkingen
in het gebouw).

o

Damrif/Kustrif: 32 woningen voor 55+ers, eengezinswoningen.

Centrada, voor lichamelijk gehandicapten:
o

•

•

Vlonder: 18 appartementen (Contour) (in complex Rode Klif).

Woonzorg Nederland:
o

Bovenover: 97 woningen voor 55+.

o

51 seniorenwoningen naast de Uiterton.

Particulier:
o

Meerkoet: 66 koopappartementen, geschikt voor senioren,

o

Parkzijde: 14 woningen geschikt voor senioren.
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o
•

Gors: 44 patiowoningen.

In ontwikkeling (start bouw mei 2004): Marktzicht: 35 huurwoningen, 25 koopwoningen.

In totaal zijn er 285 woningen voor senioren in de sociale huursector, 124 woningen in de particuliere
sector en 18 voor een specifieke doelgroep; totaal 432 woningen.
Welzijn
•

•

Informatie- en adviesfunctie:
o

Er zijn deelnemende organisaties aan Loket Ideaal die in deze wijk kantoor
houden, maar dat is niet persé gericht op wijkbewoners (ook stedelijke functie).

o

Er is wel een wijkpost aanwezig in de wijk, maar deze ligt niet 'in de loop', vanwege
de tussenliggende dreef. De wijkpost ligt nu aan de Leekerhoek en wordt eind
2005 verplaatst naar buurtcentrum De Joon (Zuiderzeewijk).

o

De Uiterton levert informatie en advies. Mogelijkheid tot gesprek met een adviseur
vanuit Uiterton op afspraak.

Spreekuur:
o

•

Er is een spreekuur van de ouderenwerker van S W O L in het Trefcentrum. Het
spreekuur van de multiculturele ouderenwerker van S W O L is in samenwerking met
de sociaal raadslieden van M D F in het Trefcentrum.

Ontmoetingsfunctie / sociaal culturele activiteiten:
o

Er is een multifunctionele ruimte (Trefcentrum) aanpalend aan De Uiterton, waar
door de S W O L activiteiten en cursussen worden georganiseerd. In de Zuiderzeewijk
fungeert buurtcentrum De Joon als ontmoetingsplek.

o

De Rode Klif beschikt over ontmoetings- en recreatieruimten, beheerd door en in
gebruik voor eigen bewoners.

•

Restaurantfunctie: De Uiterton biedt een restaurantfunctie aan aan omwonenden. Tevens
kunnen warme maaltijden thuis worden bezorgd.

•

Praktische dienstverlening: wordt op stedelijk niveau door diverse organisaties
aangeboden en is bovendien vanuit De Uiterton beschikbaar voor direct omwonenden.

•

Intramurale zorg: 80 plaatsen in zorgcentrum De Uiterton (onderdeel van Woonzorgcentra
Flevoland).

•

Zorg aan huis: Vanuit De Uiterton wordt in een straal van circa 500 meter rondom De
Uiterton (op afroep binnen 15 minuten) zorg aan huis geleverd. Tevens is zorg op
afspraak mogelijk; de Uiterton levert voor delen van de Atolwijk een zorggarantie, o.a. een
alarmerings-en zorgovereenkomst met complex bovenover

•

Icare kan over de gehele stad zorg op afspraak en zorg op afroep (binnen 30 minuten)
leveren.

•

Eerstelijnsgezondheidszorg: Gezondheidscentrum De Heelhoek en Centra Plaza.

3. Beoogd resultaat
•
•
•

Het gebied rondom De Uiterton ontwikkelt zich tot een volwaardige driesterrenzone.
Inwoners die binnen een straal van c a . 400 meter rond De Uiterton wonen kunnen op
afroep binnen 15 minuten zorg aan huis krijgen.
Er is een loket aanwezig waar men terecht kan met vragen over wonen, zorg en welzijn.

•

Er wordt een spreekuur gehouden voor mensen met specifieke vragen over wonen, zorg
en welzijn.

•

Er worden in / nabij De Uiterton / het Trefcentrum ontmoetings- en andere activiteiten
georganiseerd voor ouderen in de buurt.
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•

Er worden in de nabijheid van De Uiterton specifieke woonvormen voor ouderen
gerealiseerd.

•

Het is gewenst het complex
woonvorm/woonzorgcomplex.

•

Het is gewenst het gebouw van het Rode Klif te verbeteren cq. nieuwbouw te realiseren
voor de doelgroep van de Rode Klif en mogelijk liften aan te leggen bij nabijgelegen
complexen.

Bovenover

geschikt

te

maken

als

beschutte

4. Locatie
Zone rond De Uiterton.
5. Haalbaarheid
Wonen
•

De woningen in de Marktstraat zullen in 2005 opgeleverd worden.

•

De mogelijkheden voor nieuwbouw Rode Klif en het verder geschikt maken van
bestaande complexen, o.a Bovenover, zal in het kader van het wijkpian N O verder
uitgewerkt worden.

Welzijn
•

•

Informatie- en adviesfunctie, spreekuur:
o

De wijkpost ligt niet' in de loop'.

o

Er is een informatie- en adviesfunctie vanuit de Uiterton.

o

Er is een spreekuur in het Trefcentrum van de S W O L .

o

Er is een (professionele) ouderenadviseur vanaf 2005 beschikbaar.

o

Pm Nadere uitwerking (zie hoofdstuk 1).

Ontmoeting en activiteiten:
o

Aanwezig in Uiterton en Trefcentrum (SWOL). Het betreft twee aparte ruimten en
ook twee aparte doelgroepen. De S W O L richt zich op doelgroep 60+; de doelgroep
van Uiterton is in het algemeen een oudere doelgroep (70+, 80+). In de praktijk blijkt
dat deze doelgroepen niet goed mengen.

o

In de Zuiderzeewijk fungeert buurtcentrum De Joon als ontmoetingsplek.

o

P M Nadere uitwerking (zie hoofdstuk 1).

•

Restaurant: aanwezig in Uiterton.

•

Er zal tenminste één partij een zorggarantie moeten geven voor zorg op afroep binnen 15
minuten in dit gebied. Stichting Woonzorgcentra Flevoland / De Uiterton levert nu al zorg
aan huis in een straal van c a . 500 meter rondom de Uiterton en is bereid ook in de
toekomst in het gebied van de driesterrenzone zorg op afroep binnen 15 minuten te
leveren. Icare biedt zorg op afroep binnen 30 minuten (gehele stad). Icare is bereid in
gezamenlijkheid met een derde partij de zorg op afroep binnen 15 minuten te realiseren,
bijvoorbeeld in een gebied waar het voor één partij alleen niet exploitabel is, en
gezamenlijk wel.

•

De inhoud en financiering van de zorg (AWBZ) staat ter discussie; wellicht wordt een
aantal functies overgeheveld naar de gemeente (WMO). De mate waarin deze functies
geleverd kunnen worden is dan afhankelijk van de afspraken die op basis van de nieuwe
wetgeving kunnen worden gemaakt.

Zorg

6. Betrokken partijen en planning
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Wonen
•

Centrada, Woonzorg Nederland, marktpartijen.

•

Marktstraat; oplevering 2005, Rode Klif: planning wordt bepaald in wijkplan N O ; verder
geschikt maken bestaande complexen: planning wordt bepaald in wijkplan NO.

•

Er dienen tussen partijen afspraken gemaakt te worden over de toewijzing/verdeling van
woningen in woonzorgcomplexen, voor mensen met en zonder zorgindicatie.

Welzijn
•

Informatie- en adviesfunctie, spreekuur: P m Nadere uitwerking (zie hoofdstuk 1).

•

Ontmoeting, activiteiten: de S W O L organiseert reeds sociaal-culturele activiteiten en
cursussen in Het Trefcentrum. P M Nadere uitwerking (zie hoofdstuk 1).

•

De restaurantfunctie in de Uiterton is reeds beschikbaar.

•

Stichting Woonzorgcentra Flevoland / Uiterton levert nu al zorg op afroep binnen 15
minuten en is ook in de toekomst bereid deze zorgvorm in dit gebied te leveren. Deze
zorg zal worden gegarandeerd in het gebied Atolwijk West en Zuiderzeewijk. Ook kan de
Uiterton zorg op afspraak leveren.
Icare levert zorg op afspraak en zorg op afroep binnen 30 minuten.
Dit laat onverlet de mogelijkheid dat ook andere partijen in dit gebied zorg kunnen gaan
leveren.

Zorg

•
•
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Gebied 5 Atol wijk
Beoogd is in dit gebied een tweesterrenzone

te realiseren.

In paragraaf 1.3 van het algemeen deel is beschreven
dienen te zijn.

welke functies in dit type gebied
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1. Bevolkingssamenstelling / karakteristiek van dit gebied
Bongerd en Buitenplaats kennen het grootste aandeel 65-plussers: 17%, gevolgd door de
Plantage: 9%. In het Oostrandpark wonen opvallend veel mensen tussen de 55 en 65 jaar: 117 van
291 inwoners vallen in deze leeftijdscategorie, terwijl het aandeel 65-plussers (8%) (nu nog) onder
het stedelijke gemiddelde ligt. Atol-West heeft 10% 65-plussers. In dit gebied wonen ook mensen
met psychiatrische problematiek (sociowoningen), en rond 2007 is er appartementencomplex voor
mensen met een verstandelijke handicap gepland (Voorhof).
In de Voorhof bevindt zich een supermarkt.
Binnen het gebied van de Atol is geen gezondheidsheidscentrum aanwezig, bewoners maken
doorgaans gebruik van gezondheidscentrum de Heelhoek. Een extra gezondheidsvoorziening is
niet haalbaar in dit gebied. Het gebied van de Voorhof biedt kansen voor ontwikkeling met
betrekking tot seniorenwoningen.
2. Huidig aanbod van wonen, welzijn en zorg in dit gebied
Wonen
•

In dit gebied zijn wel zelfstandige woonvormen, maar het ontbreekt aan specifieke
woonzorgvormen voor ouderen. (Er zijn wel enkele woonzorgvormen voor specifieke
doelgroepen, deze hebben een stedelijke en regionale functie, geen gerichte wijkfunctie).
Tijdens de bewonersbijeenkomsten in het kader van W O P N O (2004), is door de
bewoners aangegeven dat zij graag in de wijk willen blijven wonen. Er is echter een
gebrek aan voor senioren geschikte woningen. Nader onderzoek is nodig om te
inventariseren welke mogelijkheden er zijn om bestaande woningen voor deze doelgroep
geschikt te maken (bijvoorbeeld door het aanbrengen van liften bij een aantal flats).

•

Door Centrada voor senioren gelabelde woningen:
o

•

Plantage, Hofstede: 31 tweekamer-eengezinswoningen voor 55 plussers.

Particuliere woningbouw:
o

Voorhof: 12 patiowoningen (particulier).
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o

Buitenplaats'. 9 patiowoningen (particulier).

o

Oostrandpark: 38 patiowoningen (particulier en buiten de straal van 400 meter
rondom Lelycentre).

Totaal. 90
•

triAde zal voor de doelgroep verstandelijk gehandicapten een appartementencomplex
ontwikkelen in de Voorhof (hard plan; beschutte woonvorm). Op de begane grond komt
een multifunctionele ruimte met mogelijke wijkfunctie. Planning: begin 2007 gereed.

•

De locatie Voorhof biedt tevens kansen voor ontwikkeling van appartementen
senioren.

voor

Welzijn
•

Informatie- en adviesfunctie: Wijkpost
informatieloket en Loket Ideaal).

Atolwijk, gevestigd

in de Schor

(algemeen

•

Spreekuur: (Nog) niet aanwezig, op termijn wel beoogd door de S W O L / het
dienstverleningsteam. Op dit moment is er binnen de wijkpost de fysieke mogelijkheid om
een spreekuur voor specifieke doelgroepen uit te voeren.

•

Ontmoetingsfunctie / sociaal culturele activiteiten: Buurthuis De Krakeling (Fjord 155) en
buurtvereniging Het Palet (Voorhof 18) organiseren activiteiten voor 50-plussers, in
samenwerking met de S W O L .

•

Zorg aan huis op afspraak en op afroep binnen 30 minuten wordt op stedelijk niveau
georganiseerd door Icare.

•

Eerstelijnsgezondheidszorg: In dit gebied is geen gezondheidscentrum.
oriënteren zich op gezondheidscentrum de Heelhoek in het Lelycentre.

•

triAde gaat een appartementencomplex bouwen van 5 lagen. Het gaat om twintig
appartementen voor verstandelijk gehandicapten (en mogelijk ook andere doelgroepen,
bijv. mensen met niet aangeboren hersenletsel, in samenwerking met Contour) met een
gemeenschappelijke ruimte van circa 100 m2. Na realisatie daarvan zal er 24-uurszorg
aanwezig zijn. Planning: 2007. triAde wil graag een bredere functie realiseren dan alleen
voor de eigen bewonersgroep. Zij wil ook een wijkfunctie vervullen, in die zin dat ruimtes
beschikbaar gesteld worden voor de wijk. De ruimte in het nieuwe gebouw van triAde
biedt wellicht mogelijkheden voor zonefuncties: informatie en advies, ontmoeting en
activiteiten.

Zorg

Bewoners

3. Beoogd resultaat
•

De Atolwijk ontwikkelt zich tot een tweesterrenzone.

•

Er worden specifieke woonvormen voor ouderen gerealiseerd.

•

Clustering van voorzieningen van wonen, welzijn, zorg is gewenst. In het kader van W O P
N O zal dit nader onderzocht moeten worden.

•

Er is in het beoogde voorzieningencluster één loket aanwezig waar men terecht kan met
vragen over wonen, zorg en welzijn.

•

Er wordt een spreekuur gehouden voor mensen met specifieke vragen over wonen, zorg
en welzijn.

•

Er worden ontmoetings- en andere activiteiten georganiseerd voor ouderen in de buurt.

•

Zorg: is op stedelijk niveau georganiseerd.

4. Locatie
In het kader van Wijkontwikkelingsplan N O wordt de locatie voor een ontmoetingsruimte nader
bepaald, waarbij uitgegaan wordt van concentratie van voorzieningen. Ook wordt binnen dat kader
nader onderzocht waar een beschutte woonvorm kan worden gerealiseerd, waarbij uitgangspunt is
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deze woonvorm in de nabijheid van de ontmoetingsruimte en het informatie- en adviesloket te
realiseren. Op deze wijze wordt beoogd in plaats van de huidige versnippering van functies, te
komen tot een bundeling.
5. Haalbaarheid
Wonen
•

De mogelijkheden van het transformeren en toevoegen van woningen en woonvormen
voor ouderen wordt nader uitgewerkt in het kader van het W O P N O . Voor aanpassingen
in de bestaande voorraad is een haalbaarheidsonderzoek gewenst.

Welzijn
•

•

Informatie- en advies, spreekuur:
o

Het informatieloket is nu ondergebracht in de wijkpost. Bij een mogelijke clustering
van functies zal moeten nagegaan worden of deze functie (ook) in de clustering kan
worden ondergebracht.

o

Het dienstverleningsteam beoogt in 2005 te starten met een spreekuur in de Atolwijk
(wijkpost).

Ontmoeting en activiteiten: Indien de multifunctionele ruimte wordt gerealiseerd zoals
gepland in het huidige wijkontwikkelingsplan, inclusief welzijnsfuncties, verdient het de
voorkeur daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten. Ook het tijdspad van het W O P N O zou
moeten worden gevolgd. Vooruitlopend op deze concentratie van voorzieningen worden
de welzijnsfuncties tot die tijd ondergebracht in buurthuis De Krakeling.

6. Betrokken partijen en planning
Wonen
•

Woningen geschikt
marktpartijen.

voor

senioren

/

mensen

met

functiebeperkingen:

Centrada,

•

Onderzoek naar clustering van voorzieningen: volgens tijdpad W O P N O .

•

Planning van toevoeging en transformatie van woningen wordt nader bepaald in wijkplan
NO.

•

triAde: appartementencomplex met multifunctionele
hebben, planning 2007.

ruimte die een wijkfunctie

kan

Welzijn
•

•

Informatie- en adviesfunctie, spreekuur:
o

De multifunctionele ruimte in het gebouw van triAde biedt mogelijkheden voor het
onderbrengen van informatie- en adviesfunctie en voor ontmoetingsfunctie.

o

Locatie van informatie- en adviesfunctie moet meegenomen worden in het traject van
onderzoek naar clustering van functies / tijdpad W O P N O .

o

P M Nadere uitwerking informatie- en adviesfunctie (zie hoofdstuk 1).

Ontmoeting en activiteiten:
o

Er is ruimte aanwezig in het gebouw van triAde (2007). triAde zal hier niet zelf voor
wijkbewoners activiteiten organiseren, maar de ruimte is hiervoor wel beschikbaar.

o

In het wijkontwikkelingsplan is een multifunctionele ruimte voorzien.

o

Nader afgesproken dient te worden welke organisatie tzt activiteiten gaat
organiseren in welke ruimte. Daarbij dient naar het totaalplaatje gekeken te worden:
waar worden welke woningen en voorzieningen gerealiseerd, om zoveel mogelijk tot
een clustering van functies te komen. Werken conform planning W O P N O .

o

P M Nadere uitwerking (zie hoofdstuk 1).
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o

Op stedelijk niveau wordt zorg op afspraak en zorg op afroep binnen 30 minuten
gegarandeerd door Icare door de gehele stad.

o

Atolwijk West ligt in het bereik van / deels in de straal rondom De Uiterton
(Woonzorgcentra Flevoland). Voor die mensen die aangesloten zijn op een
alarmeringssysteem dat doorschakelt naar de Uiterton, kan de Uiterton zorg op
afroep binnen 15 minuten bieden. Tevens kan de Uiterton zorg op afspraak bieden in
dit gebied.

o

Dit laat onverlet de mogelijkheid van aanbod van andere zorgaanbieders.
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Gebied 6 Boswijk
Beoogd is in dit gebied een éênsterrenzone
een tweesterrenzone.

te realiseren, met op termijn (na 2015) doorgroei

In paragraaf 1.3 van het algemeen deel is beschreven
dienen te zijn.

welke functies in dit type gebied
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1. Bevolkingssamenstelling / karakteristiek
In de Boswijk is ruim 6% van de bevolking ouder dan 65 jaar. In dit gebied is ook een woonvorm voor
mensen met een verstandelijke handicap (woonvorm aan de Griend van triAde, enkele geschakelde
woningen, 10 plaatsen).
Tevens is er in dit gebied een gezondheidscentrum ('t Woud). Het gebied Kamp beschikt over een
buurtwinkelvoorziening.

2. Huidig aanbod van wonen, welzijn en zorg in dit gebied
Wonen
•

•

Door Centrada voor senioren gelabelde woningen:
o

Kamp Zuid: 56 seniorenwoningen voor 55 plussers.

o

Griend: 28 seniorenwoningen voor 55 plussers.

o

Horst-Oost: 3 appartementen (zonder lift) voor 55 plussers.

Particulier bezit:
o

Griend: 12 patiowoningen,

o

Horst: 16 patiowoningen.

In totaal zijn er in het gebied 115 woningen voor 55 plussers, waarvan 87 in bezit van Centrada en
28 in particulier bezit.
Welzijn
•

Informatie- en adviesfunctie: De wijkpost heeft een informatieloket (Loket Ideaal). De
wijkpost verhuist van 't Wold naar buurtcentrum De Brink eind 2005.

•

Spreekuur: S W O L houdt spreekuur in buurtcentrum De Brink.
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•

Ontmoetingsfunctie / sociaal culturele activiteiten: Buurtcentrum de Brink, gelegen naast
het gezondheidscentrum, biedt een multifunctionele ruimte voor de wijk. S W O L
organiseert diverse activiteiten voor ouderen.

•

Zorg aan huis op afspraak en op afroep wordt op stedelijk niveau georganiseerd door
Icare.

•

Eerstelijnsgezondheidszorg wordt geleverd vanuit Gezondheidscentrum 't Woud.

Zorg

3. Beoogd resultaat
•

Een éénsterrenzone met doorgroei naar twee sterren. In een tweesterrenzone is een
vorm van begeleid/beschut wonen/woonzorgcomplex voor ouderen aanwezig, zo mogelijk
in de nabijheid van voorzieningen. Gezien de bevolkingssamenstelling en de nabijheid
van 't Laar heeft een snelle doorgroei van een één- naar een tweesterrenzone niet de
hoogste prioriteit. Doorgroei naar twee sterren is afhankelijk van de realisatie van
'beschut wonen' voor ouderen. Dat zal naar verwachting niet eerder gerealiseerd kunnen
worden dan aan het eind van deze periode (2015).

•

In buurthuis De Brink bevindt zich een informatieloket waar men terecht kan met vragen
over wonen, zorg en welzijn.

•

Zorg: is op stedelijk niveau georganiseerd.

4. Locatie
Buurthuis de Brink, inclusief verplaatste wijkpost, als centrum.
5. Haalbaarheid
Wonen
•

Transformatie van een locatie aan de Griend hangt af van diverse factoren als
uitplaatsing, herhuisvesting, financiering, stedenbouwkundige mogelijkheden. Hiervoor is
een haalbaarheidsonderzoek gewenst.

Welzijn
•

Indien de wijkpost in 2005 wordt verplaatst naar De Brink biedt dit buurthuis ruimte voor
een informatiepunt, spreekuur en sociaal culturele activiteiten (ontmoeting). A a n de
voorwaarden voor een éénsterrenpunt voldoet dit gebied echter al.

6. Betrokken partijen en planning
Wonen
•

Centrada bij transformatieopgave.

•

Planning is mede afhankelijk van de factoren die onder haalbaarheid zijn genoemd. Naar
verwachting niet voor 2015.

Welzijn
•

Informatie- en adviesfunctie in 2005 in de Brink. P M Nadere uitwerking (zie hoofdstuk 1).
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Gebied 7 Waterwijk, Landerijen
Beoogd is in dit gebied een éénsterrenzone te realiseren met doorgroei naar twee sterren na 2015.
In paragraaf 1.3 van het algemeen deel is beschreven welke functies in dit type gebied aanwezig
dienen te zijn.
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1. Bevolkingssamenstelling / karakteristiek van dit gebied
Dit gebied bestaat uit de Waterwijk en de Landerijen.
Hier is ruim 4 % van de bevolking ouder dan 65 jaar. In de Landerijen komt een woonvorm voor
mensen met een verstandelijke handicap (8 plaatsen, geschakelde woningen, oplevering 2004). Er
is hier ook een logeerhuis voor deze doelgroep.
De Waterwijk kent een buurtwinkelvoorziening. Er is een gezondheidscentrum in de Waterwijk aan
de Voorstraat. In de Landerijen staat een gezondheidsvoorziening gepland.

2. Huidig aanbod van wonen, welzijn en zorg in het gebied
Wonen
•

•

Door Centrada voor senioren gelabelde woningen:
o

Waterwijk centrum: 7 woningen voor 55 plussers (meergezinswoning zonder lift),

o

Voorstraat/Merenlaan: 24 woningen voor 55 plussers (meergezinswoning zonder lift),

o

Voorstraat: 3 woningen voor 55 plussers (meergezinswoning zonder lift),

o

Brugflat: 23 woningen voor 55 plussers (meergezinswoning met lift).

Door S W H L L voor senioren gelabelde woningen:
o

•

Sidhadorp: 23 woningen voor 55 plussers.

Particulier bezit:
o

Sidhadorp: 3 woningen in vrije sector /aanpasbaar,

o

Landerijen: 20 woningen voor 55 plussers,

o

Landerijen a: 102 patiowoningen.

o

Landerijen b: 6 woningen voor ouderen, en 3 zelfstandige zorgwoningen.

o

Wittezeestraat: 26 zelfstandige aangepaste woningen,

o

Zeelaan: 12 zelfstandige aangepaste woningen,

o

Noordzeestraat: 3 onzelfstandige zorgwoningen.

43

o

Grevelingenstraat; 5 sociowoningen van meerkanten.

In totaal zijn in het gebied 255 woningen voor de doelgroepen, waarvan 57 van Centrada en 25 van
de S W H L L . De overige 173 woningen zijn in particulier bezit. Daarnaast zal Centrada in het kader
van het 'herstructureringsplan Zeelaan' 56 appartementen transformeren tot ouderenwoningen.
Gepland is een woonvorm voor mensen met een verstandelijke handicap (2004; stedelijke /
regionale functie).
Welzijn
•

Informatie-en adviesfunctie: de wijkpost in de Voorstraat heeft een informatieloket voor
bewoners. De wijkpost zal verhuizen in de Voorstraat eind 2005, in de buurt van het
Buurtcentrum De Bever.

•

Spreekuur: er is geen spreekuur.

•

Ontmoetingsfunctie / sociaal culturele activiteiten:
o

het buurtcentrum De Bever in de Voorstraat biedt ontmoetingsruimte.
organiseert diverse activiteiten voor ouderen in buurtcentrum De Bever.

SWOL

o

In de Landerijen is een multifunctionele ruimte bij het scholencomplex gepland voor
wijkactiviteiten.

Zorg
•

Zorg aan huis: Icare kan zorg op afspraak en zorg op afroep (binnen 30 minuten) leveren.

•

Eerstelijnsgezondheidszorg: Er is een gezondheidscentrum in de Waterwijk aan de
Voorstraat. In de Landerijen staat een gezondheidsvoorziening gepland.

3. Beoogd resultaat
•

Een éénsterrenzone met op termijn (na 2015) doorgroei naar een tweesterrenzone.

•

De wijkpost verzorgt vanuit buurthuis De Bever het onafhankelijke informatiepunt voor
vragen over wonen, zorg en welzijn (Loket Ideaal). P M Nadere uitwerking informatie- en
adviesfunctie (zie hoofdstuk 1).

•

In de te ontwikkelen multifunctionele ruimte bij de school in De Landerijen worden
eveneens activiteiten voor de doelgroep georganiseerd.

•

Zorg: is op stedelijk niveau georganiseerd.

•

O m door te groeien naar een tweesterrenzone is een spreekuur nodig in de wijk en is
naast het bestaande aanbod aan woningen voor ouderen behoefte aan een vorm van
beschermd wonen/ woonzorgeenheid voor ouderen.

4. Locatie
Zone rondom Buurthuis De Bever en rondom de nieuwe school in de Landerijen.
5. Haalbaarheid
Wonen
•

Er is op korte termijn geen plan voor een vorm van beschermd wonen voor ouderen.

Welzijn
•

•
•

Informatie- en adviesfunctie en activiteiten is nu al mogelijk in en vanuit buurtcentrum De
Bever. In de multifunctionele ruimte van de nieuwe school in De Landerijen wordt aan de
buurt overgelaten wat er gaat gebeuren.
Het dienstverleningsteam is van plan hier spreekuur te gaan houden.
Dit gebied omvat al de benodigde voorzieningen voor een éénsterrenzone.
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6. Betrokken partijen en planning
Welzijn
•

Informatie- en adviesfunctie: wijkpost (Loket Ideaal), in De Bever: 2004; P M Nadere
uitwerking informatie- en adviesfunctie (zie hoofdstuk 1).

•

Activiteiten: in De Bever: 2004

•

Activiteiten multifunctionele ruimte in school: P M
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Gebied 8 Botter, Schoener, Tjalk, Landstrekenwijk
Beoogd is in dit gebied een éénsterrenzone

te realiseren.

In paragraaf 1.3 van het algemeen deel is beschreven
dienen te zijn.

welke functies in dit type gebied

aanwezig
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1. Bevolkingssamenstelling / karakteristiek van dit gebied
Dit gebied wordt omsloten door Visarenddreef, Westerdreef, Larserdreef, Middendreef.
Mede dankzij woongebouw de Buizerd is Tjalk met een kwart 65-plussers de meest vergrijsde buurt
van Zuidwest-Lelystad. (NB De Buizerd ligt nabij de driesterrenzone rondom De Hoven en maakt
daar ook gebruik van.) Botter en Schoener blijven daar ver achter met ieder 10%. Totaal
percentage 65 plussers in dit gebied (Botter, Schoener, Tjalk, Landstrekenwijk) bedraagt 9,5%. De
Tjalk onderscheidt zich met ruim 2 7 % 65 plussers.
In de Schoener zijn een wooncentrum en een beschermde woonvorm voor mensen met een
verstandelijke handicap.
In de Botter is een buurtwinkelcentrum. Bij dit winkelcentrum ligt gezondheidscentrum Pandion.
Ook in de Tjalk zijn winkelvoorzieningen.
2. Huidige aanbod van wonen, welzijn en zorg
Wonen
Binnen dit gebied is een wooncomplex voor ouderen (de Buizerd) en een aantal woonzorgvormen
voor een specifieke doelgroep (triAde, 's Heerenloo). Er is een klein aantal huurwoningen dat
gelabeld is voor de doelgroep senioren. Verder is er een groot aantal woningen in de particuliere
sector, dat voor de doelgroep ouderen geschikt is.
•

•

Door Centrada gelabelde woningen:
o

Botter 23, 28, 29 (Centrada): 32 meergezinswoningen zonder lift.

o

Schoener, seniorenwoningen (Centrada): 19 eengezinswoningen.

Woningen gebouwd via S S L :
o

•

Schoener (SSL): 12 levensfasenbestendige koopwoningen.

Particulier:
o

Botter 37-39:38 woningen.
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o

Schoener 12, 13, 14, 15, 16 (particulier, huur/koop): 14 woningen met gelijkvloerse
voorzieningen.

o

Landstrekenwijk (particulier): 8 patiowoningen.

o

Landstrekenwijk (particulier): 24 geschakelde bungalows.

o

Landstrekenwijk (koop): 48 flatwoningen.

(NB in Tjalk ligt ook het complex De Buizerd, dit is meegenomen in het gebied rondom De Hoven.)
Totaal: 195, waarvan 51 in bezit van Centrada.

Welzijn
Informatie- en adviesfunctie: Wijkpost de Botter heeft een informatie en adviesfunctie. De
wijkpost ligt decentraal in de wijk.
Spreekuur: S W O L houdt hier sinds september 2004 een spreekuur.
Ontmoetingsfunctie en sociaal-culturele activiteiten:
o

Er is geen ontmoetingsfunctie voor de wijk, S W O L onderzoekt wel mogelijkheden.
Een buurtcentrum ontbreekt.

o

In wooncomplex de Buizerd is een ontmoetingsruimte voor eigen bewoners.

o

triAde heeft een woonvorm voor verstandelijk gehandicapten in de Schoener met
een ontmoetingsfunctie voor eigen bewoners. Deze ruimte wordt verbouwd (gereed
medio 2005) waardoor een grote multifunctionele ruimte ontstaat, die ook een
wijkfunctie kan krijgen.

Zorg
•

In dit gebied zijn meerdere woonzorgvormen voor verstandelijk gehandicapten.

•

Zorg aan huis: Icare kan zorg op afspraak en zorg op afroep (binnen 30 minuten) leveren

•

Eerstelijnsgezondheidszorg: Gezondheidscentrum Pandion bij winkelcentrum De Botter.

3. Beoogd resultaat
•

Een éénsterrenzone met een informatie- en adviesfunctie in wijkpost De Botter. De
vergrijzing van het gebied kan voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan de
aanwezigheid van de Buizerd in de Tjalk, gelegen nabij de Hoven. Gezien de ligging van
met name de Botter en de Tjalk nabij toekomstige driesterrenzones en de
bevolkingssamenstelling van met name de Landstrekenwijk is het niet op korte termijn
noodzakelijk om een tweesterrenzone te maken.

•

Gezien de omvang van het gebied en de samenstelling van de bevolking is op langere
termijn een toename van voor senioren geschikte woningen gewenst.

•

Zorg: is op stedelijk niveau georganiseerd.

4. Locatie
Wijkpost De Botter.

5. Haalbaarheid
Wonen
•

Realiseren van beschutte woonvorm voor ouderen is niet op korte termijn aangewezen.

Welzijn
•

De voorzieningen van éénsterrenzone (informatie- en adviesfunctie) Is in principe al
gerealiseerd. De locatie van de informatiefunctie (nu decentrale ligging) dient bezien te
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worden. In het winkelcentrum zijn twee ruimtes voor een eventuele loketfunctie: de ruimte
voor fysiotherapie of kinderdagverblijf. De realiseerbaarheid (financieel, bemensing) moet
worden onderzocht. P M Nadere uitwerking (zie hoofdstuk 1).
6. Betrokken partijen en planning
Welzijn
•

Informatie- en adviesfunctie: 2005: onderzoek door gemeente naar de realiseerbaarheid
van een informatievoorziening die meer centraal in de wijk is gelegen. P M nadere
uitwerking informatie- en adviesfunctie (zie hoofdstuk 1).

48

Gebied 9 Lelystad-Haven, Hollandse Hout
Beoogd is in dit gebied een tweesterrenzone

te realiseren.

In paragraaf 1.3 van het algemeen deel is beschreven
dienen te zijn.

welke functies in dit type gebied
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1. Bevolkingssamenstelling / karakteristiek van dit gebied
Lelystad-Haven is een geïsoleerd onderdeel van de stad. Oorspronkelijk vestigden de eerste
bewoners van Lelystad zich hier op het "Werkeiland".
Het villapark Hollandse Hout, grenzend aan Lelystad-Haven is vier jaar geleden gebouwd en nog
niet geheel voltooid. Het park bestaat uit het dure segment van de woningmarkt.
Lelystad-Haven heeft een relatief jonge bevolking: ruim 70% is jonger dan 45 jaar. Vooral in de
nieuwe wijk Hollandse Hout zijn (nog) bijna geen ouderen. In Lelystad-Haven is het percentage 65
plussers ruim 5%. Er is een gezondheidscentrum in Lelystad-Haven. Hier is ook een kleine
winkelvoorziening.
2. Huidige aanbod van wonen, welzijn en zorg in dit gebied
Wonen
•

Particulier:
o

Hoornse Hop: 27 patiowoningen,

o

Uitdamstraat: 9 patiowoningen,

o

Appartementencomplex Lemmerstraat: 40 woningen,

o

Hollandse Hout: 15 patiobungalows.

Totaal: 91
Welzijn
•

Informatie- en adviesfunctie: wijkpost Lelystad-Haven (Lemmerstraat) verhuist eind 2005
naar het buurthuis De Windhoek.

•

Spreekuur: S W O L houdt sinds september 2004 spreekuur.

•

Ontmoetingsfunctie, sociaal culturele activiteiten: Buurthuis de Windhoek, organiseert 50+
activiteiten in samenwerking met de S W O L .
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Zorg
•

Zorg aan huis: Icare, zorg op afspraak en op afroep binnen 30 minuten.

•

Eerstelijnsgezondheidszorg: Gezondheidscentrum de Haven.

3. Beoogd resultaat
•

Een tweesterrenzone met een ontmoetingsruimte waar informatie en advies kan worden
gegeven, welzijnsvoorzieningen aanwezig zijn en waar een vorm van begeleid/beschut
wonen / woonzorgcomplex voor ouderen in de buurt is.

•

In buurthuis De Windhoek, waarin de wijkpost in 2005 wordt opgenomen, is een
onafhankelijk informatieloket voor vragen over wonen, zorg en welzijn.

•

In buurthuis De Windhoek wordt regelmatig spreekuur gehouden.

•

Er worden activiteiten georganiseerd in buurthuis De Windhoek.

•

Hoewel dit een tweesterrenzone is, is het vanwege de decentrale ligging van het gebied
gewenst om hier toch de functie restaurant vorm te geven (de restaurantfunctie is een
basisvoorziening van een driesterrenzone).

•

Zorg: is op stedelijk niveau georganiseerd.

•

Wanneer er zich transformatiemogelijkheden in de woningbouw voordoen, is het van
belang vooral te kijken naar wenselijkheden en mogelijkheden (vraag en aanbod) voor de
specifieke doelgroepen en het toevoegen van gedifferentieerde woonvormen.

4. Locatie
Zone in en om buurthuis De Windhoek.
5. Haalbaarheid
Wonen
•

Vanwege een relatief jonge bevolking is het realiseren van een begeleid/beschut wonen,
of een woonzorgcomplex voor ouderen niet op korte termijn noodzakelijk. Naar de
wenselijkheid en mogelijkheid moet nader onderzoek worden gedaan.

Welzijn
•

Informatiepunt en spreekuren kunnen gerealiseerd worden na verplaatsing van de
wijkpost (2005). Het dienstverleningsteam is voornemens in de wijkpost spreekuur te
gaan houden. P m Nadere uitwerking (zie hoofdstuk 1).

•

De functie ontmoeting wordt al vormgegeven in De Windhoek. Met name buurthuis en
S W O L dienen afspraken te maken over het aanbod. P M Nadere uitwerking (zie hoofdstuk
1).
Het realiseren van de restaurantfunctie zal niet eenvoudig zijn tenzij het buurthuis
ingrijpend zou worden aangepast.

•

6. Betrokken partijen en planning
Welzijn
•

Informatiepunt en spreekuren: er is al een wijkpost. P M Nadere uitwerking informatie- en
adviesfunctie (zie hoofdstuk 1).

•

Ontmoeting: er is al een aanbod. P M Nadere uitwerking (zie hoofdstuk 1).

•

Restaurant: Meenemen wanneer het buurthuis verbouwd zou moeten worden. Momenteel
is er overigens geen aanwijzing dat dat binnen de termijn van het uitvoeringsprogramma
zal gebeuren.
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Gebied 10 Jol, Galjoen, Punter, Kust
Beoogd is in dit gebied een tweesterrenzone
In paragraaf

te realiseren.

1.3 is beschreven welke functies in dit type gebied aanwezig dienen te zijn.
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1. Bevolkingssamenstelling / karakteristiek
Het aandeel 65-plussers in Jol, Galjoen, Punter en Kust ligt met 7% onder het gemiddelde van
Lelystad. Gondel zit met ruim 8% rond het gemiddelde. Jol ruim 6%, Galjoen ruim 5%, Punter
ruim10%, Kust (Saerdam) ruim 4%. In Jol is een woonvorm voor lichamelijk en verstandelijk
gehandicapten.
De Jol heeft een winkelcentrum; hier is ook een gezondheidscentrum.
2. Huidig aanbod van wonen, welzijn en zorg in dit gebied
Wonen
•

•

Door Centrada voor ouderen gelabelde woningen (eengezinswoningen):
o

Jol: 40 woningen voor 55-plussers.

o

Jol Z O : 8 woningen voor 55-plussers.

o

Galjoen: 6 woningen voor 55-plussers.

o

Punter: 50 woningen .

Particulier bezit:
o

Jol: 26 aangepaste woningen,

o

Punter: 6 patiowoningen

o

Kust: 14 patiowoningen.

o

Stadseiland; 20 woningen geschikt voor 55 plussers.

o

Galjoen; 6 patiowoningen.

o

Kust: 16 patiohofwoningen.

Totaal: 192 woningen, waarvan 104 in bezit zijn van Centrada en 88 in particulier bezit.
Naast dit huidige aanbod worden 25 appartementen voor Philadelphia / Contour gerealiseerd
(2004). In het kader van het W O P N W programma staan er 10 seniorenappartementen boven het
winkelcentrum Jol (2008) en 45 seniorenwoningen in Galjoen Zuid geprogrammeerd (2008).
Welzijn
•

Informatie en advies:
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•

o

Er is in dit gebied een informatie- en adviesfunctie in de wijkpost. De voorziening
voor een éénsterrenzone is dus aanwezig. Er is de potentie door te groeien naar een
tweesterrenzone. Mede gezien de omvang van het gebied, de (afgelegen) ligging
van de kust ten opzichte van de driesterrenzones en de geplande realisatie van
woningen voor ouderen en gehandicapten, is doorontwikkeling naar een
tweesterrenzone gewenst.

o

De wijkpost in de Jol wordt eind 2005 verplaatst naar het buurtcentrum Dukdalf,
gelegen op de grens van wijken Punter en Jol.

Spreekuur:
o

•

Spreekuur voor ouderen
buurtcentrum de Dukdalf.

sinds

september

2004

te

realiseren

(SWOL)

in

Ontmoetingsfunctie, sociaal culturele activiteiten:
o

Buurtcentrum Dukdalf, gelegen op de grens van wijken Punter en Jol. In het
buurtcentrum worden in samenwerking met de S W O L activiteiten georganiseerd.

o

In het kader van de 'brede-school'-ontwikkeling ligt het in de bedoeling om een
multifunctionele ruimte voor onder meer ontmoetingsfuncties nabij de Dukdalf te
realiseren.

Zorg
•

Zorg aan huis: Icare kan zorg op afspraak en zorg op afroep (binnen 30 minuten) leveren.

•

Eerstelijnsgezondheidszorg: In winkelcentrum
aanwezig.

De

Jol is

een

gezondheidscentrum

3. Beoogd resultaat
•

Een tweesterrenzone met een vorm van begeleid/beschut wonen of woonzorgcomplex
voor ouderen.

•

In de wijkpost aan de Jol is een onafhankelijk informatiepunt voor vragen over wonen
zorg en welzijn.

•

Er is een spreekuur. Dat kan in de wijkpost Jol plaatsvinden of in de nog te bouwen
multifunctionele accommodatie bij de Dukdalf.

•

Er worden activiteiten voor de doelgroep georganiseerd in de nieuwe multifunctionele
accommodatie bij de Dukdalf.

•

Zorg: is op stedelijk niveau georganiseerd.

4. Locatie
Zone rondom Dukdalf/wijkpost en nieuwe multifunctionele accommodatie.
5. Haalbaarheid
Wonen
•

Er zijn nog geen ontwikkelingen / mogelijkheden voor een vorm van begeleid/beschut
wonen bekend. De wenselijkheden en mogelijkheden moeten nader onderzocht worden.

Welzijn
•

Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar mogelijkheden
voorzieningen bij Dukdalf.

voor clustering

•

Het dienstverleningsteam is van plan hier spreekuur te gaan houden.

van

6. Betrokken partijen en planning
Wonen
•

Nog onbekend
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Welzijn
•

Informatie- en advies: wijkpost. P M Nadere uitwerking (zie hoofdstuk 1).

•

Spreekuur: P M Nadere uitwerking (zie hoofdstuk 1).

•

Ontmoeting/activiteiten: er zijn reeds activiteiten. P M Nadere uitwerking (zie hoofdstuk 1).
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Gebied 11 Kogge, Kempenaar, Boeier, Karveel
Beoogd is in dit gebied een één- met op termijn (na 2015) doorgroei naar een tweesterrenzone te
realiseren. In paragraaf 1.3 van het algemeen deel is beschreven welke functies in dit type gebied
aanwezig dienen te zijn.
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1. Bevolkingssamenstelling / karakteristiek van dit gebied
Dit gebied omvat de wijken Kogge, Kempenaar, Karveel en Boeier. Bewoners van Golfpark,
Golfresort en Parkhaven zijn ook op dit gebied aangewezen.
Ruim 11% van de inwoners van Kogge en Kempenaar is ouder dan 65 jaar. Dit percentage ligt
twee keer zo hoog als het aandeel 65-plussers in de buurten Boeier en Karveel, die ten noorden
van dit gebied liggen. Karveel ruim 5%, Boeier ruim 8%, 65 plussers. Nog verder ten noorden
liggen het Golfpark, Golfresort en Parkhaven waar respectievelijk 3%, 5% en 6% van de bevolking
ouder is dan 65 jaar.
In de Kempenaar bevindt zich een gezondheidscentrum en een wijkwinkelcentrum.
2. Huidig aanbod van wonen, welzijn, zorg in dit gebied
Wonen
•

•

Door Centrada voor senioren gelabelde woningen:
o

Kempenaar Grijs: 48 woningen voor 55-plussers.

o

Kempenaar Rood: 48 woningen voor senioren.

Particulier bezit:
o

Kempenaar: 6 patiowoningen.

o

Kempenaar: 18 levensloopbestendige koopwoningen.

o

Karveel: 18 levensloopbestendige woningen.

Totaal: er zijn in het gebied 138 woningen voor 55-plussers waarvan 96 in bezit zijn van Centrada.
Centrada heeft onlangs 36 seniorenwoningen verbeterd in Kempenaar Rood.
Welzijn
•

Informatie- en adviesfunctie: deze functie is nog niet aanwezig.

•

Spreekuur: niet aanwezig.

•

Ontmoetingsfunctie en sociaal culturele activiteiten: niet aanwezig.
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Zorg
•

Zorg aan huis: Icare kan zorg op afspraak en zorg op afroep (binnen 30 minuten) leveren.

•

Eerstelijnsgezondheidszorg: In het
eerstelijnsgezondheidszorg geleverd.

gezondheidscentrum

Kempenaar

wordt

de

3. Beoogd resultaat
•

Een éénsterrenzone, met een doorgroei na 2015 naar een tweesterrenzone.

•

Er is een informatiepunt waar de doelgroep terecht kan voor onafhankelijk advies over
wonen, welzijn en zorg.

•

Zorg: is op stedelijk niveau georganiseerd.

4. Locatie
Nader te bepalen/afhankelijk van beschikbaarheid van een geschikte locatie.
5. Haalbaarheid
Vooralsnog is er geen centrale locatie beschikbaar. In het gezondheidscentrum is geen ruimte
beschikbaar. Er zou nader onderzoek moeten plaatsvinden naar geschiktheid van bestaande
gebouwen, zoals de kerk aan het Karveel.
6. Betrokken partijen en planning
Welzijn
•

Informatie- en adviesfunctie:
o

2005: onderzoek naar mogelijke locatie voor informatie- en adviesfunctie door
gemeente.

o

2010 of zo mogelijk
(gemeente).

o

P M Nadere uitwerking informatie- en adviesfunctie (zie hoofdstuk 1).

eerder: onderzoek naar mogelijkheden

tweesterrenzone
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Gebied 12 Lelystad Zuid (Warande)
Beoogd is in dit gebied twee zones te realiseren: een driesterren- en een één- of
In paragraaf 1.3 van het algemeen deel is beschreven
dienen te zijn.

tweesterrenzone.

welke functies in dit type gebieden

aanwezig

Lelystad Zuid is een gebied dat nog ontwikkeld moet worden.
Wonen
In Lelystad Zuid worden naar verwachting c a . 8.500 woningen gebouwd. De groep ouderen zal
voorlopig naar verwachting duidelijk ondervertegenwoordigd zijn. Het ligt in de bedoeling om vanaf
2008 hier woningen voor senioren op te leveren; gemiddeld 65 woningen per jaar.
Welzijn en zorg
In het visiedocument 'Leven en samenleven in Lelystad Zuid 2010' wordt gesproken over twee
wijkactiviteitencentra voor alle bewoners van 0-100 jaar. Verder zijn er twee gezondheidscentra
voorzien. Er zal, aldus het visiedocument, rekening moeten worden gehouden dat
zorgbehoevenden steeds vaker zelfstandig blijven wonen. Er dient daarom rekening te worden
gehouden met woningen die toegankelijk zijn voor lichamelijk gehandicapten en oudere
zorgbehoevenden. Het is van belang dat voorzieningen voor deze groepen in de nabijheid van
aangepaste woningen komen.
Wat moet er gebeuren om in Lelystad Zuid een drie- en twee- of éénsterrenzone te
realiseren?
Driesterrenzone
Kenmerk van een driesterrenzone is een intramurale zorgkern, waar rondom zorg aan huis op
afroep binnen 15 minuten kan worden geboden. Of er een intramurale zorgvoorziening gerealiseerd
kan worden in Lelystad Zuid is afhankelijk van de ontwikkeling van de vraag én van de landelijke
politieke ontwikkelingen (wet- en regelgeving, financieringskader). Gezien de verwachte
bevolkingsomvang en de afstand tot Lelystad is een driesterrenzone wel wenselijk in Zuid.
In het concept van de driesterrenzone is verder beoogd dat in de nabijheid van de intramurale
zorgkern (op termijn) een gevarieerd woonaanbod voor de doelgroep wonen, welzijn, zorg wordt
gerealiseerd, met welzijns- en zorgfuncties. Onderzocht zal moeten worden of er een koppeling kan
worden gelegd tussen deze intramurale voorziening, het wijkactiviteitencentrum en het
gezondheidscentrum. Concentratie van deze voorzieningen kan aantrekkelijk zijn.
Eén- of

tweesterrenzone

Het is wenselijk elders in Lelystad Zuid ook te komen tot een koppeling van het
wijkactiviteitencentrum en het gezondheidscentrum, zodat in dit andere deel van de wijk een
aantrekkelijke één- of tweesterrenzone kan ontstaan. Het is ook in dit gebied van belang dat er een
gevarieerd woonaanbod aanwezig is voor de doelgroep wonen, welzijn, zorg.
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4

Conclusie en vervolgtraject

4.1

Totaalbeeld Lelystad

Op basis van de uitwerkingen per gebied ontstaat het volgende totaalbeeld.
Bij dit eindbeeld voor 2015 is uitgegaan van de wenselijke situatie die op kortere of langere termijn wordt
beoogd (het gebied voldoet dus nog niet in alle gevallen aan de voorwaarden van genoemde zone, maar
heeft wel de potentie).
Gewenst eindbeeld 2015
Driesterrenzone

Rondom 't Laar, Archipel
Rondom De Hoven
Rondom Ankerplaats, Schouw Oost, Stelling en Schans
Rondom Uiterton, Lelycentre, Veste en Zuiderzeewijk

Tweesterrenzone

Atolwijk
Lelystad Haven, Hollandse Hout
Jol, Galjoen, Punter, Kust

Eénsterrenzone

Boswijk (met op termijn doorgroei naar tweesterrenzone)
Waterwijk,

Landerijen

(met

op termijn doorgroei

naar

tweesterrenzone)
Botter, Schoener, Tjalk, Landstrekenwijk
Kogge,

Kempenaar,

Boeier,

Karveel

(met

op

termijn

doorgroei naar tweesterrenzone)
PM

Lelystad Zuid

Beoogd is op deze wijze een redelijk evenwichtige spreiding te krijgen van zones over de stad, waarbij
rekening is gehouden met:
•

De bevolkingssamenstelling en -ontwikkeling in een gebied, waaronder de aanwezigheid
van doelgroepen in het gebied die gebruik kunnen maken van de voorzieningen.

•

De potentie in een gebied / de mogelijkheid aan te haken bij bepaalde ontwikkelingen en
bij bestaande of geplande voorzieningen.

•

De omvang van een gebied.

•

De ligging ten opzichte van driesterrenzones.

Zoals in de conclusies per gebied is aangegeven, moet in de diverse gebieden nog het nodige gebeuren
om een volwaardige drie-, twee- of éénsterrenzone te ontwikkelen. Daarbij dient te worden aangetekend
dat ook het huidig beschikbare aanbod kritisch beoordeeld moet worden: in paragraaf 1.2 en 1.3 van het
algemeen deel zijn de functies die nodig zijn in een zone beschreven en zijn kwaliteitseisen aangegeven.
Bij de beoordeling van het huidige aanbod in de zones is nu alleen nog gekeken of de functies aanwezig
zijn, niet of ze voldoen aan de kwaliteitscriteria.

57

4.2 Vervolgtraject
Beoogd wordt met alle direct betrokken partijen een convenant te sluiten over de inhoud en verdere
uitwerking van dit meerjarenprogramma. De wijkraden, betrokken bij de ontwikkeling van dit
meerjarenprogramma, en de indirect betrokken partijen wordt om adhesie gevraagd.
Vervolgens zullen diverse zaken verder uitgewerkt moeten worden. In dit programma is aangeven
wanneer door welke partij iets wordt opgepakt. Het kan gaan om een verdere uitwerking van een
bepaald thema, of om het opstellen van een plan van aanpak voor een bepaald project / gebied.
Regierol
In de afgelopen periode, bij het ontwikkelen van het visiedocument en het meerjarenprogramma,
heeft de gemeente de regie gevoerd. Bij de verdere uitwerking kan die regierol ook bij andere
partijen komen te liggen. Het zal per gebied en/of per onderdeel kunnen verschillen wie de meest
aangewezen partij is om die rol te vervullen. Bij een aantal onderdelen van het programma is dit
waar mogelijk al aangegeven.
De gemeente ziet nadrukkelijk als haar eigen rol voor het vervolgtraject:
•

De regierol met betrekking tot de uitwerking van een aantal specifieke punten, zoals
benoemd in het meerjarenprogramma (met name de uitwerking van de informatie- en
adviesfunctie).

•

Waar relevant de regierol met betrekking tot projecten bij de verdere gebiedsgerichte
uitwerking.

•

Het voeren van het programma-management: zorgdragen voor verdere uitwerking van
het programma, uitvoering van het programma, procesbewaking en zo nodig bijsturing en
aanspreken van partijen op hun verantwoordelijkheden, monitoring van uitvoering en
proces, zo nodig initiëren van aanpassingen. Het behoort tevens tot de taak van de
programmamanager om te bewaken waar zich financiële consequenties voordoen
waarvoor een oplossing gezocht moet worden. W a a r nodig zal de gemeente partijen bij
elkaar brengen en zorgen dat afspraken worden gemaakt over de coördinerende rol in
een bepaald gebied. Hier gaat het dus om de algemene coördinerende en bewakende
functie dat het meerjarenprogramma gerealiseerd gaat worden.

Financieel kader
Een financieel plaatje bij dit programma is nu nog niet te maken. Veel plannen vergen nadere
uitwerking en zullen onderdeel uitmaken van andere trajecten. Voor de aspecten die met bouw /
volkshuisvesting te maken hebben geldt dat de uitvoering en daarmee het financieel kader veelal
samenhangt met andere trajecten. Voor een aantal welzijnsaspecten is eerst nog een nadere
uitwerking nodig alvorens een financieel kader kan worden opgesteld (informatie- en adviesfunctie,
ontmoeting en activiteiten). Ook hierbij geldt dat deze kosten (voor een deel of geheel) samenhangen
met andere trajecten. Voor de realisatie van het programma is als algemeen uitgangspunt opgenomen
dat beschikbaarheid van voorzieningen afhankelijk is van de beschikbare middelen.
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Bijlagen

Bijlage 1 Lijst van deelnemende organisaties
1. Direct betrokken partijen
Overheden:
Gemeente Lelystad
Provincie Flevoland
Woningcorporaties / bouw:
Centrada
Stichting Woningbouw Harmonisch Leven Lelystad
Stichting Seniorenbouw Lelystad
Woonzorg Nederland
Zorgaanbieders Verzorging &Verpleging:
Icare Thuiszorg
Coloriet
Stichting Woonzorgcentra Flevoland
Zorgaanbieders Gehandicaptenzorg:
Stichting triAde
Philadelphia Zorg Flevoland
Interakt Contour
's Heeren Loo Midden Nederland
GGZ:
Meerkanten
RIBW Flevoland
Eerste lijn:
Stichting Eerstelijnsgezondheidszorg Lelystad
Stichting Samenwerkende Gezondheidscentra Lelystad
Welzijn:
Stichting Welzijn Ouderen Lelystad
Zorgkantoor:
Zorgkantoor Flevoland
Consumentenorganisaties:
Stichting Gehandicapten Overleg Lelystad
Overleg Samenwerkende Ouderenbonden Lelystad
Stichting Humanitas, Afdeling Lelystad / Dronten

2. Indirect betrokken partijen
H V D F G G D Flevoland
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland
Stichting IJsseloevers (voorheen S P D / M E E Flevoland)
Stichting Zorg Gebruikers Bundeling Flevoland

3. Wijkraden
Wijkraad De Bolder
Wijkraad Atolwijk
Wijkraad Zuiderzeewijk
Wijkraad Waterwijk
Wijkraad Lelystad-Haven
Wijkraad Kustwijk
Wijkraad Botter
Wijkraad Boswijk

Bijlage 2 Lijst van afkortingen
AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BGB

Basisadministratie Gebouwen

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

HVDF

Hulpverleningsdienst Flevoland

IWZ

Innovatieprogramma Wonen en Zorg

MBP

Meerjaren Bouwprogramma

MDF

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland

MOP

Meerjaren Ontwikkelingsplan

NAH

Niet aangeboren hersenletsel

NO

Noordoost

OSOL

Overleg Samenwerkende Ouderenbonden Lelystad

RIBW

Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen

SSL

Stichting Seniorenbouw Lelystad

SWHLL

Stichting Woningbouw Harmonisch Leven Lelystad

SWOL

Stichting Welzijn Ouderen Lelystad

VG

Verstandelijk gehandicaptenzorg

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOP NO

Wijkontwikkelingsplan Noordoost

WOP NW

Wijkontwikkelingsplan Noordwest

WZF

Stichting Woonzorgcentra Flevoland

Bijlage 3
Overzicht van reacties op concept 'Op weg naar een
stedelijk meerjarig uitvoeringsprogramma' en verwerking
daarvan

Inleiding
Diverse partijen is gevraagd hun reactie te geven op het concept-document 'Op weg naar een
stedelijk meerjarig uitvoeringsprogramma wonen, welzijn en zorg 2015' (versie juni 2004).
•

Op 14 juni is er een informatieavond geweest voor de wijkraden.

•

Voor de Commissie Werk en Welzijn is een presentatie gehouden over het document en
de Commissie heeft vervolgens het document besproken op 22 juni.

•

Met de direct betrokken partijen is het document besproken in een werkconferentie op 24
juni.

•

De indirect betrokken partijen hebben het document toegezonden gekregen met de
mogelijkheid te reageren.

Alle partijen konden hun reactie kenbaar maken tot medio juli.
De project- en stuurgroep hebben alle reacties verzameld, besproken en afgewogen, en mede op
basis hiervan onderhavig meerjarenprogramma opgesteld.
In deze bijlage wordt de hoofdlijn van de reacties op het concept-document weergegeven. In cursief
is aangegeven wat met de reacties is gedaan.

Reacties - algemeen
In hoofdlijn is er bij alle betrokkenen instemming met de ingezette koers en de voorgestelde
uitwerking. Wel zijn er op de diverse bijeenkomsten diverse informatieve vragen aan de orde
geweest, en bij de uitwerking op diverse punten kritische opmerkingen en aanscherpingen.

Direct betrokken partijen
De direct betrokken partijen, dat zijn de partijen die meer of minder direct betrokken zijn bij de
uitvoering (zie bijlage 1 voor een overzicht), stemden in hoofdlijn in met het concept. W e l waren er
diverse vragen, opmerkingen en suggesties voor aanscherping. De hoofdlijn van de reacties was:
Algemeen
Toetsing van de cijfers aan het strategisch voorraad beleid van Centrada en het onderzoek dat in
opdracht van de provincie is verricht met betrekking tot wonen, welzijn, zorg.
Verwerking: in een overleg met Centrada zijn de cijfers getoetst en waar nodig bijgesteld. Verschil in
de cijfers met de provincie heeft te maken met hantering van verschillende definities.
Uitwerking van de zones algemeen
Bij de uitwerking van de sterrenzones in het algemeen werden suggesties voor aanscherpingen
gedaan:
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1)

Sommige voorzieningen waarbij zou kunnen worden aangesloten worden gemist (bijvoorbeeld
winkels, brede school).
Dit is aangevuld.

2)

De norm voor 'zorg op afroep' van 400 meter / binnen 15 minuten in de driesterrenzone moet
worden toegelicht en uitgewerkt; wat mogelijk is, is ook afhankelijk van het gebied.
Dit is met betrokken partijen besproken en verwerkt in het

3)

programma.

Welk beeld is er bij de informatie- en adviesfunctie en het houden van een spreekuur in de
diverse wijken; hoe geef je onafhankelijkheid vorm; wat is beste manier om de informatie- en
adviesfunctie te organiseren, stedelijk of verspreid? Er zijn vanuit diverse organisaties
ontwikkelingen op dit terrein.
Dit is met betrokken partijen besproken. Dit zal de komende tijd verdere uitwerking
voorgestelde lijn is aangegeven in het programma (hoofdstuk 1).

vragen. De

4)

Wat is de financiële haalbaarheid van de verschillende kwaliteitseisen die worden gesteld.
Uitgangspunt in het visiedocument en dit document is geweest om de gewenste situatie te
beschrijven,
de situatie die wordt nagestreefd.
Bij de daadwerkelijke
realisering
zullen
voortdurend zaken tegen elkaar afgewogen moeten worden, zo ook de gewenste kwaliteit en
de kosten daarvan. Niet altijd zal de meest wenselijke situatie haalbaar blijken te zijn. Per
situatie zal dit afwegingen vragen.

5)

Aandacht wordt gevraagd voor de beoogde invoering van de Wet maatschappelijke
ondersteuning; wat betekent dit voor de doelgroep waar het meerjarenprogramma betrekking
op heeft en de verlegging van taken.
De doelgroep van het programma blijft gelijk: het gaat om al die mensen die zijn aangewezen
op een combinatie van voorzieningen van wonen, welzijn, zorg. Het is aan alle partijen
gezamenlijk om, bij wijzigingen in de regelgeving, nog steeds te blijven zorgen voor een
adequaat aanbod. Dat is waar het programma zich op richt. In de inleiding van paragraaf 1.2 is
dit aangegeven.

6)

Indien de wijkposten en buurthuizen
professionaliseringsslag gewenst.

een

rol krijgen,

zoals

voorgesteld, dan

is een

Bij de beleidsopgave in paragraaf 1.3 is dit opgenomen; de professionaliseringsslag
op zich
maakt geen onderdeel uit van dit uitvoeringsprogramma,
maar van andere
gemeentelijke
plannen. Via project- en stuurgroep is hierover wel afstemming binnen de gemeente.
Uitwerking naar gebieden
Bij de uitwerking naar gebieden werd onder meer genoemd:
1)

Wat betreft criteria of een gebied één-, twee- of driesterrenzone wordt, toevoegen:
a)

De aanwezigheid van andere voorzieningen, bijv. winkels (dat vergroot de herkenbaarheid
en van belang in verband met levendigheid en ontmoeting).
Dit is aangevuld.

b)

De aanwezigheid van specifieke doelgroepen in het gebied: wonen er specifieke
doelgroepen in het gebied die je extra goed bedient door een sterrenzone / die extra
gemak hebben ervan.
Dit is aangevuld.

2)

In geval van twijfel tussen keuze een één- of tweesterrenzone te realiseren, gaat de voorkeur
uit naar een tweesterrenzone.
Bij de keuze tussen twee- of éénsterrenzone

3)

zijn in beginsel de aangegeven

criteria

leidend.

Kogge / Kempenaar: gezien omvang van het gebied is een éénsterrenzone onvoldoende. Sluit
aan bij het gezondheidscentrum en/of winkels om een tweesterrenzone te ontwikkelen.
Op basis van de criteria, en als onderdeel daarvan de mogelijkheden die er zijn in het gebied,
is gekozen voor een éénsterrenzone met op termijn doorgroei naar tweesterrenzone. Zoals in
het document
is aangegeven
zal de gemeente
onderzoek
gaan doen naar
de
doorgroeimogelijkheden.

64

4)

Waterwijk / Landerijen: is hier nog een mogelijkheid voor beschut wonen? De wens is in dit
gebied een twee-sterrenzone te realiseren; hierbij zou kunnen worden aangesloten bij winkels
en / of gezondheidscentrum.
Gekozen is voor een éénsterrenzone met op termijn doorgroei naar tweesterrenzone.
Een
aantal voorzieningen van de tweesterrenzone is al aanwezig: de informatie- en adviesfunctie in
de wijkpost, en ontmoeting en activiteiten in het buurthuis. Wat ontbreekt voor een volwaardige
tweesterrenzone is een spreekuur (wat wellicht te realiseren is, er is wel ruimte) en een vorm
van beschut wonen voor ouderen. Op korte termijn worden geen mogelijkheden gezien voor
een vorm van beschut wonen.

5)

Atolwijk: de voorzieningen zijn erg versnipperd in het voorstel en onvoldoende herkenbaar.
Bundeling is gewenst.
Bundeling is inderdaad gewenst en dit is opgenomen
daarvan wordt meegenomen in het WOP NO.

6)

in het programma.

wordt bij de verdere

Lelystad Haven en Hollandse Hout: deze vormen geen functionele eenheid.
Voor de uitwerking in dit kader worden deze gebieden wel als één gebied

8)

uitwerking

Lelystad-Zuid: veel partijen willen hier iets ontwikkelen. Voorstel: het ontwikkelen van driesterrenzone koppelen aan de ontwikkeling van eerstelijnszorg (gezondheidscentrum).
Lelystad Zuid biedt veel mogelijkheden. Onderhavig meerjarenprogramma
planvorming voor Lelystad Zuid betrokken.

7)

De verdere

beschouwd.

't Laar / De Hoven: er is overlap tussen deze gebieden, dat hoeft geen probleem te zijn, maar
wel afstemmen in ontwikkeling.
De betreffende partijen zullen hiervoor zorg dienen te dragen. De intramurale zorgkernen van
beide gebieden behoren tot Coloriet; afstemming van voorzieningen is besproken met deze
aanbieder en deze zal, waar nodig in overleg met andere partijen, zorgdragen
voor
afstemming.

Wijkraden
Bijeenkomst 14 juni 2004
Op de bijeenkomst van 14 juni is een toelichting gegeven op het document 'Op weg naar een
stedelijk meerjarig uitvoeringsprogramma'. Er zijn verschillende informatieve vragen gesteld. Zo is
niet duidelijk dat en waarom bijvoorbeeld de eerstelijnszorg geen onderdeel uitmaakt van dit
document. Een goede beschikbaarheid van huisartsenzorg wordt van belang geacht, maar gemist
in dit document. Er is begrip dat niet in alle gebieden alle voorzieningen aanwezig kunnen zijn. W e l
wordt goed nagegaan of alle gebieden 'bestreken' worden, welke criteria worden gehanteerd en
hoe de criteria worden toegepast.
De medische en paramedische eerstelijnszorg maakt geen onderdeel uit van dit programma, maar
is opgenomen
in andere
gemeentelijke
beleidskaders,
bijvoorbeeld
de nota
Lokaal
gezondheidsbeleid. Het meerjarenprogramma
richt zich op de combinatie van voorzieningen op het
terrein van wonen, welzijn en zorg, die ondersteunend zijn aan het zelfstandig wonen. Er is een
afbakening gemaakt welke zaken hierbij wel en niet worden meegenomen.
Worden teveel
beleidsterreinen in een programma aan elkaar geknoopt, dan bestaat het risico van stagnatie. Dat
voor de burger in het dagelijkse leven alle zaken wel bij elkaar horen en daarmee dat het belangrijk
is om alle beleidsterreinen
goed op elkaar af te stemmen, wordt zeker onderkend.
Deze
afstemming vindt plaats via de project- en stuurgroep,
waarin diverse sectoren van de
gemeentelijke organisatie zijn vertegenwoordigd.
Bij de beschrijving
gerekend.

van de gebieden is aangegeven

welke wijken en buurten tot een gebied

worden

Digitale / schriftelijke reactie
Wijkraad Bolder heeft gemeld akkoord te zijn.
Verder is er alleen een inhoudelijke reactie ontvangen van wijkraad Lelystad Haven.
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Deze reactie houdt in:
1)

In verband met de afstand tot het centrum en de povere mogelijkheden van openbaar vervoer
voor ouderen, lijkt het gerechtvaardigd 'Haven' als driesterrenzone aan te merken.
In het visiedocument
is aangegeven dat een driesterrenzone
een zone is waarin een
'intramurale zorgkern' voorouderen aanwezig is (een verzorgingshuis of verpleeghuis). Dat zijn
er in totaal vier in Lelystad. In Lelystad Haven is niet zo'n kern aanwezig en gezien de
bevolkingssamenstelling
ook niet realistisch,
daarmee
is dit geen optie voor
een
driesterrenzone.

2)

In ieder geval is een centrale eetgelegenheid voor het nuttigen van een warme maaltijd voor de
doelgroep gewenst.
Lelystad Haven is dus geen driesterrenzone,
maar gezien de afstand is hier zeker een
tweesterrenzone
gewenst. In het meerjarenprogramma
is als extra voorziening
in de
tweesterrenzone opgenomen de restaurantfunctie (open eettafel). De haalbaarheid hiervan op
korte termijn wordt echter niet groot geacht.

3)

O m dezelfde reden is de ontwikkeling van een snellere interventie op medisch gebied, wanneer
ouderen zorg behoeven, gewenst. In dit kader is het gewenst om met name de huisartsen in de
verschillende gebieden directer te betrekken in de plannen.
Zie de opmerking hierboven bij ' bijeenkomst

14 juni'.

Commissie Werk en Welzijn
Bespreking 22 juni
In de commissie heeft een bespreking plaatsgevonden, voorafgegaan door een inhoudelijke
toelichting op het document.
De algemene reactie was positief: waardering voor het proces met het betrekken van alle externe
partijen, en de planning. Er worden verschillende vragen gesteld en suggesties gedaan voor de
verdeling van drie-, twee- en éénsterrenzones. Met name wordt Kogge / Kempenaar / Boeier /
Karveel genoemd, hier een éénsterrenzone van maken verdient heroverweging. Verschillende
partijen geven aan dat er behoefte is aan het financiële plaatje bij de plannen. Het wordt van belang
geacht om de ontwikkelingen goed te monitoren: hoe en wanneer gaat dat gebeuren, is de vraag.
Wat betreft éénsterrenzone

Kogge e.o.: zie boven, bij de reacties van de direct betrokken

partijen.

Een financieel plaatje bij dit programma is nu nog niet te maken. Veel plannen vergen nadere
uitwerking en zullen onderdeel uitmaken van andere trajecten.
Voor de aspecten die met bouw / volkshuisvesting te maken hebben geldt dat de uitvoering veelal
samenhangt met andere trajecten, bijvoorbeeld WOP NO. Besluitvorming over het financieel kader is
dus aan de orde bij die andere trajecten.
Voor welzijnsaspecten is eerst nog een nadere uitwerking nodig alvorens een financieel kader kan
worden opgesteld (informatie- en adviesfunctie, ontmoeting en activiteiten). Ook hierbij geldt dat deze
kosten (vooreen deel of geheel) samenhangen met andere trajecten.
Voor de realisatie van het programma is als algemeen uitgangspunt opgenomen dat
beschikbaarheid
van voorzieningen afhankelijk is van de beschikbare middelen.Het hoort onder meer tot de taak van
de programmamanager
die een rol zal krijgen in het vervolgtraject om te bewaken of het programma
wordt gerealiseerd en in beeld te brengen waar zich financiële consequenties voordoen waarvoor
oplossingen gezocht moeten worden.
Monitoring van de uitvoering is inderdaad van groot belang: in het meerjarenprogramma
een plan opgenomen(paragraaf
4.2).

is hiervoor

Digitale / schriftelijke reacties
Er is na de bespreking alleen een reactie binnengekomen van C D A . Deze houdt, samengevat, in:
1)

In het gebied Kogge, Kempenaar, Boeier, Karveel, Golfpark, Golfresort, Parkhaven is een éénsterrenzone gesitueerd; gelet op de grootte en de ligging van dit gebied is dit wel erg weinig.
Zie reactie

boven.
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2)

Daarentegen zijn in het centrum meerdere 3-sterrenzones gepland, waarbij de zones ook nog
overlappen. Hoewel dit alles te maken heeft met de aanwezige intramurale voorzieningen,
ontstaat zo wel een onevenwichtige spreiding.
Dit wordt onderkend, maar er is een bepaalde situatie die het uitgangspunt vormt. Hiervan
uitgaande wordt met de verdeling van twee- en eensterrenzones, met inachtneming van de
criteria, geprobeerd een zo evenwichtig mogelijke verdeling van voorzieningen over de stad te
realiseren.

3)

In hoeverre is een één-sterrenzone een optie?
Een één-sterrenzone is de minimum-variant. Met dit type zone wordt voorzien dat tenminste
een basisvoorziening in de buurt is gerealiseerd. Voor de beoordeling waar welk type zone
wordt gerealiseerd, worden criteria gehanteerd. Vanuit een eensterrenzone is een doorgroei
naar een zone met meer voorzieningen mogelijk. Het uitvoeringsprogramma
moet in die zin
ook gezien worden als een groeimodel.

4)

Voor een één-sterrenzone wordt de aanwezigheid van een wijkpost of buurthuis van belang
genoemd, maar in hoeverre zou een gezondheidscentrum of de toekomstige brede school
eenzelfde functie kunnen vervullen?
Ook andere voorzieningen dan een wijkpost of buurthuis kunnen een rol vervullen in de zones.
Bij de inventarisatie is daar ook naar gekeken. Gebleken is dat de bestaande
voorzieningen
van gezondheidscentra
en scholen nauwelijks tot geen ruimte (over) hebben voor de
gevraagde functies. Bij realisatie van nieuwe voorzieningen kan hier echter zeker rekening mee
worden gehouden. Het meerjarenprogramma
is bedoeld voor die nieuwe ontwikkelingen een
leidraad te vormen.

5)

Op dit moment is er sec gekeken naar de aanwezigheid van bepaalde functies in een gebied.
Het C D A zou ook willen kijken naar de kwaliteit van de aanwezige functies en die van invloed
laten zijn op de ontwikkeling van het aangrenzende gebied.
Bij de verdere uitwerking en doorgroei naar drie-, twee en eensterrenzones
zal zeker ook
gekeken moeten worden naar de kwaliteit van de aanwezige functies. Door
kwaliteitsverhoging
van bestaande functies en waar relevant uitbreiding met andere functies kan verbetering van
het aanbod van wonen, welzijn, zorg worden gerealiseerd, met uitstraling naar een groter
gebied.

6)

Aandacht wordt gevraagd voor de groeiende groep ouderen met dementie die zo lang mogelijk
thuis willen blijven wonen.
(Ook) voor deze groep is een adequaat aanbod van wonen, welzijn, zorg nodig. Via een
variatie in woonzorgvormen en een aanbod van zorg en welzijnsvoorzieningen,
zoals beoogd
met dit uitvoeringsprogramma,
wordt hieraan gewerkt.

Indirect betrokken partijen
Van de indirect betrokken partijen is geen reactie ontvangen.
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Bijlage 4
Samenstelling stuurgroep en projectgroep
Stuurgroep
J . de Vries, wethouder, voorzitter stuurgroep
A. Kok, wethouder
P. Klooster, directeur sector stadsontwikkeling
J . Korf, directeur sector samenleving

Projectgroep
M. Croes, sector stadsontwikkeling
M. van den Bremer, sector samenleving
M. Braat, sector samenleving
A. Dil, wijkgericht werken
H. Marree, communicatie
C. Mol, sector sociale zaken (agendalid)
G. Vermeer, sector stadswerken (agendalid)

Ondersteuning stuur- en projectgroep:
A. Bolscher, S. Kromhout, R I G O Research en Advies

Noten
m

Het gaat hierbij om richtinggevende cijfers; via monitoring zal in de tijd nagegaan moeten worden wat de exacte capaciteit bij de planvorming
in een bepaald gebied zal moeten zijn.

m

In de Nota wonen en zorg van de provincie Flevoland d.d. maart 2004 wordt een grotere behoefte aan woningen genoemd. Dit is te verklaren
door het gebruik van andere kengetallen door de provincie voor woningen voor mensen met een lichte functiebeperking.

m

Toegankelijk = woonkamer / keuken / minstens 1 slaapkamer toegankelijk zonder traplopen.

m

Hierbij worden ook de patiowoningen en appartementen meegerekend, deze worden nu echter vaak niet bewoond door ouderen.

1 3

Per driesterrenzone dienen partijen uitgaande van een straal van circa 400 m aan te geven wat de grenzen van de zone zijn.

m

7

Deze gebieden voldoen aan de voorwaarden voor een éénsterrenzone en deels aan de voorwaarden voor een tweesterrenzone. Er lijken
geen mogelijkheden of de urgentie ontbreekt voor doorontwikkeling naar een tweesterrenzone.
Het kaartmateriaal moet beschouwd worden als hulpmiddel bij de tekst en kan fouten bevatten.
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