
Thuisplusflat dicht" 8 
gat tussen thuis en 
het verpleeghuis . 
Rotterdam dicht het gat tussen 
thuis en verpleeghuis met 
nieuwe plannen. Zo krijgt de 
stad 'Thuisplusflats' waar de ge
meente meebetaalt aan activi
teiten die de bewoners samen
brengen. Ook mogen project
ontwikkelaars alleen op be
paalde plekken in de stad bou
wen als ze ook aan ouderen 
denken. 

Adrianne de Koning 

Rotterdam 

"Veel ouderen hoeven niet naar het 
verpleeghuis, daar zijn ze te vitaal 
voor. Maar ze kunnen ook niet zelf
standig thuis wonen", zegt de Rot
terdamse wethouder Sven de Lan
gen. De oudere komt bijvoorbeeld 
amper meer buiten omdat 
de trap in het portiek te steil is. Of 
vereenzaamt na het overlijd_en van 
de partner. Vroeger verhuisde een 
oudere dan naar het verzorgings
huis, maar die zijn er amper meer. 

In de wetenschap dat het aantal 
Rotterdamse 65-plussers de ko
mende jaren met een derde stijgt, 
werkt de stad aan meer plekken 
waar zij makkelijk en prettig zelf
standig kunnen wonen. En dan niet· 
alleen in bijvoorbe~ld Alexander of 
IJsselmonde, maar juist ook in de 
eigen wijk. 

Opdracht 
Wie op bepaalde plekken in de stad 
wil bouwen, krijgt daarom de op
dracht ook te denken aan ouderen. 
En dan niet alleen met een apparte

. ment waär een rollator in past, 
maar ook met ideeën over hoe ou
deren samen kunnen wonen. Zulke 
projecten zijn er nu al, zoals de 
zorgbutler voor zelfstandig wonen 
met hulp om de hoek en woongroe
pen. Het gaat hierbij om nieuw
bouw op gemeentegrond zoals het 
Schuttersveld in Crooswijk, de 
Rijnhaven in Feijenoord, de Schie
haven in Delfshaven en het cen
trumplan in IJsselmonde. ~~t zijn 
woningen die wat duurder z11n, van 
midden- tot topsegment. 

De Thuisplusflats zijn vooral voor 
áuderen met een kleine portemon
nee die maar weinig zorg nodig 
hebben. Deze flats met.sociale huur 
hebben al een gezamenlijke ruimte, 
maar veelal is die niet of amper in 
gebruik. Ook voelen sommige be- _ 
woners zich niet welkom. 

De gemeente trekt nu geld uit zo
dat er meer activiteiten komen en 
meer begeleiding. Voor iedereen. 
"Zoals gezamenlijk een kopje koffie 
drinken of samen eten. In deze flats 
is de ziel verdwenen. Die willen wij 
weer terugbrengen, zodat de bewo-

'' Ontmoetingsruimte 
moet bruisen 
van activiteiten 
en gezelligheid 
-wethouder Sven de Langen 

ners ook meer contacten onderling 
krijgen." In totaal komen er twaalf 
Thuisplusflats, in elk gebied een. 
Begonnen wordt met zes flats in 
Groot IJsselmonde, Hoogvliet, Be
verwaard, Ommoord en Prinsen
land/Het Lage Land. 

Bij andere flats is het idee de ac
ti~riteiten weer op gang te brengen, 
waarna de bewoners het overne
men. Het idee is in een half jaar tijd 
te zorgen dat de ontmoetings-
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ruimte bruist van activiteiten en 
gezelligheid, waar elke bewoner 
welkom is en iets mag organiseren. 
Geen kliekjes, maar een open sfeer. 
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De volgende stap is zorgen dat 
Rotterdammers ook daadwerkelijk 
verhuizen naar de 'tussenvoorzie
ningen', die nog vele andere vor
men kunnen hebben om het gat 
tussen thuis en verpleeghuis te 
dichten. Veel ouderen zijn honk- ■ 
vast en verkassen is een grote stap. ■ 
Om te helpen, is dit jaar proefge- ■ 
draaid met een seniorenmakelaar 
die met ouderen kijkt wat hun be-
ste optie is. Het eigen huis bijvoor- · 
beeld verbouwen of naar een wo
ning verhuizen die al geschikt is om 
lang zelfstandig te wonen. ,,De wo
ningen die zij verlaten, brengen dan 
een verhuisbeweging op ga~_g 
waardoor ook starters een kans krii
gen." 

Valpreventie 
Naast investeren in stenen zitten er 1 
nog meer activiteiten in het •oude
renpakket' waaraan de geID;e~n~~ 
werkt. Hier zitten tal van acnVIte 
ten in die al lopen soms alleen nog 

' de 
op proef in bepaalde delen van 
stad. Van valpreventie tot de 71~ 
plus-huisbezoeken en van sarn 

1 d. nst. De eten tot de Sociale hu P te "d 
laatste ontstond in de coronaUJ ' 
maar veel andere activiteiten lagen 

· ·n 2021 en liggen stil. De hoop 1s 1 
weer een forse stap te zetten. 


