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Betreft: levensloopbestendige en aangepaste woningen 
 
 
Geachte mevrouw Marchesini-Franso, 
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht wil ik u graag een aantal vragen voorleggen over 
levensloopbestendige en aangepaste woningen in Sliedrecht. Als Adviesraad adviseren wij het college 
van B&W, gevraagd en ongevraagd, over het brede sociale domein, waaronder wonen.  
 
In gesprekken met inwoners horen wij dat er (te) weinig levensloopbestendige en aangepaste 
woningen zijn. Mensen willen verhuizen naar een levensloopbestendige of een aangepaste woning, 
maar dat lukt niet binnen een voor hen redelijke termijn. 
 
Aantallen en wachtlijst 
Kunt u aangeven hoeveel levensloopbestendige en aangepaste woningen er in de sociale huursector 
zijn en hoeveel er nog bij moeten komen? In uw beleidsplan ‘geWOON: plezier wonen in een goed 
thuis’ wordt al enig inzicht gegeven. We vragen ons af of dit volgens planning verloopt? Zijn er 
wachtlijsten en kunt u aangeven waar de knelpunten liggen? 

 
Seniorencomplexen 
Wij horen dat er veel vraag is, vooral naar woningen die niet in de sociale huursector vallen. De ‘grijze 
golf’ die er nu is en er aan komt, zit boven die grens. Het lijkt ons te lang duren dat daar pas over 2 
jaar actie op komt.  
Veel bestaande seniorencomplexen voldoen niet aan de huidige eisen. Daar wordt in 2022 onderzoek 
naar gedaan. Voordat er dan iets aan gedaan wordt, zijn wij weer jaren verder.  
 
Als we het goed berekend hebben, zou Tablis Wonen in de komende jaren ruim 500 woningen 
moeten bouwen. Sliedrecht is nagenoeg vol. We vragen ons af waar deze woningen moeten komen.  
 
We gaan graag met u in gesprek over onze vragen/zorgen. We nemen binnenkort contact met u op 
om een afspraak te maken. 
 
Met vriendelijke groet namens de Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht, 

 
 
 
 

Piet de Keijzer, voorzitter    


