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Senioren en wonen
Rotterdam wil een seniorvriendelijke stad zijn en ontwikkelt in verschillende wijken zogenoemde ‘ouderenhubs’. Dit zijn woongebieden waar 
ouderen prettig en veilig kunnen wonen, actief kunnen blijven en passende zorg en ondersteuning om de hoek vinden. Volgens Oscar Papa zit de 
kracht van de hubs ‘m in optrekken met de bewoners. ‘De ideeën van ouderen zijn echt belangrijk.’ Ook bij de renovatie van de Prinsessenflats is 
gelet op wat bewoners willen.

‘Betrek ouderen bij plannen voor hubs’ 

Vijf ouderenhubs inrichten in de stad; Oscar Papa vindt het een goed 
plan van de gemeente. Als directeur van de welzijnsorganisatie PIT 010 
is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de hub in IJsselmonde.  

Hub, hub…? Veel ouderen moeten 

erg wennen aan het woord ouderen

hub, merkt Oscar Papa. ‘Ik snap 

dat wel. Je kunt ook beter spreken 

van een seniorvriendelijke wijk. In 

IJsselmonde werken we samen 

met de gemeente, Woonbron, 

Aafje, Laurens en een paar andere 

partijen aan de ontwikkeling van 

een seniorvriendelijke wijk. Om het 

wat concreter te maken, hebben 

we als eerste een groep ouderen 

bij elkaar gebracht om met ons 

mee te denken. Ze komen met veel 

praktische aandachtspunten, zoals 

een drukke oversteekplaats zonder 

zebra en stoplichten op de route naar 

het winkelcentrum die ze gevaarlijk 

vinden. Een steile helling waar ze 

moeite mee hebben. Of een bankje 

dat ineens is weggehaald. ‘

Praktijk altijd anders 
De voorbeelden laten volgens 

Papa zien dat de ideeën van 

ouderen echt belangrijk zijn. ‘De 

praktijk is altijd anders dan het 

plan op de ontwerptafel. Betrek 

ouderen daarom bij de plannen 

voor ouderenhubs. Anders hebben 

we straks een wijk met aangepaste 

woningen en thuisplusflats, waar 

bewoners niet naar buiten durven om 

boodschappen te doen of naar de 

huisarts te gaan.’ Het welbevinden 

is volgens Papa net zo belangrijk 

als ‘de stenen’. ‘Daarom moeten alle 

partijen ook vanaf het begin nauw 

samenwerken.’

Digitale snufjes
Het is niet meer weg te denken en 

speelt ook in de hub een belangrijke 

rol: digitalisering. Voor veel ouderen 

is het best ingewikkeld en daarom 

opent er na de lockdown een 

comfortwoning. ‘Ouderen zien 

hier hoe er allerlei digitale snufjes 

zijn toegepast, die het leven 

aangenamer maken. Van videobellen 

tot een camera bij de voordeur. 

Van medische hulpmiddelen tot 

valsensoren. Een bezoek aan de 

comfortwoning helpt ouderen om 

woonwensen nog concreter te 

maken.’

Oscar Papa: ‘Ouderen komen met 
veel praktische aandachtspunten’
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Senioren
makelaar ook 
in Noord 
De inzet van een seniorenmakelaar, 

die ouderen helpt bij hun toekomstige 

woonkeuze, is een groot succes. 

Daarom is het project verlengd. Ook 

komt er een seniorenmakelaar in 

RotterdamNoord. Zo kunnen meer 

senioren hulp krijgen bij hun zoek

tocht naar een geschikte nieuwe 

woning. De seniorenmakelaar werkt 

namens de gemeente en vijf grote 

woningbouwcorporaties. 

Meer informatie 
Een seniorenmakelaar is er voor 

ouderen die bijvoorbeeld in een 

te groot of een te onhandig huis 

wonen. Verhuizen is dan een optie. 

De  makelaar helpt ouderen een 

passend en comfortabel huis te 

vinden. Wilt u meer weten? Senioren

makelaar Sandra Muller werkt 

in IJsselmonde en Delfshaven 

en is bereik baar via mail:  

seniorenmakelaarmo@rotterdam.nl,  
of telefonisch via (010) 267 64 88. 

Kijk ook op www.rotterdam.nl/
wonen-leven/langer-thuis.

‘Goed geluisterd naar wensen van bewoners’ 
In de ouderenhub Prinsenland/het Lage Land worden de drie 
Prinsessenflats gerenoveerd. Ze worden duurzamer en geschikter voor 
ouderen gemaakt. De flats dragen bij in het senior vriendelijk maken 
van de wijk. Woonstad Rotterdam gaf de renovatie vorm samen met de 
bewoners. Hoe? Dat legt Josanne Priem van de woningcorporatie uit. 

De komende twee jaar krijgen de 

Prinsessenflats een metamorfose.  

Binnen en buiten wordt er veel 

verbeterd om het gebied senior

vriendelijk te maken. Zo komen 

er grotere galerijen en balkons, 

maar ook een betere toegang 

naar woningen en balkons. Verder 

stappen bewoners over van gas naar 

elektrisch koken en komt er centrale 

lucht circulatie en isolatie. 

‘Bij het maken van de plannen 

hebben we goed geluisterd naar wat 

bewoners nu precies nodig hebben 

om hier langer zelfstandig te kunnen 

blijven wonen’, legt Josanne Priem 

uit. ‘Ze gaven bijvoorbeeld aan dat 

je elkaar op de galerijen nauwelijks 

kunt passeren. En dat het ook met 

een rollator krap is. Daarom maken 

we de gangen breder. Ook de 

opstap naar het balkon vinden veel 

mensen niet prettig. Verder is het 

belangrijk om zorg en activiteiten 

dicht bij huis te hebben. Woon stad 

gaat daarvoor nog meer samen

werken met Lelie Zorggroep en 

Buurtwerk.’

De bewoners willen ook duidelijke 

communicatie en een overzicht 

van de activiteiten. Daarom heeft 

Woonstad een digitaal informatie

scherm bij de liften gezet, met 

berichten van de woning corporatie, 

en berichten over activiteiten in de 

wijk. ‘Ook pakt de gemeente de 

buiten ruimte aan’, vertelt Priem. ‘Een 

senior vriendelijke wijk heeft veilige 

loop routes, goede verlichting, weinig 

obstakels op straat en bankjes om 

onder weg uit te rusten. En groen 

dat ontmoeting kan stimuleren. Daar 

denken we met de gemeente en 

andere partners nog over na.’

Scootmobielen delen
Ook is een proef met deel

scootmobielen gestart, want niet 

iedereen heeft er elke dag een nodig. 

‘Als je hem maar een uurtje per week 

nodig hebt, kunnen meer mensen 

gebruikmaken van dezelfde scoot

mobiel’, aldus Priem. ‘Dat scheelt 

veel stil staande scoot mobielen en 

stallings ruimte.’

Josanne Priem: ‘De gemeente 
pakt ook de buitenruimte aan’

Jan van der Ploeg
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