BOUW & ZORG

Een betere stad v oor iedereen
“Om de grijze golf te accommoderen is de afgelopen jaren veel aandacht geweest
voor de binnenkant van woningen. Nieuwe woningen zijn aangepast zodat
mensen zich alleen kunnen redden. Nu is het tijd voor een verschuiving naar de
buitenkant”, stelt hoogleraar Monique Kremer. “Hoe moet de woonomgeving er
uitzien om de zelfredzaamheid van mensen te stimuleren?”
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‘Albert Heijn heeft koffiecorners, HEMA doet
hetzelfde. Dat zijn belangrijke plekken voor ouderen’
WHO CARES
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In dergelijke buurten werken veel professionals, maar die zijn niet makkelijk te vinden voor

ZORGVRIENDELIJKE OPENBARE RUIMTE
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Hoe de openbare ruimte eruit moet zien om het kwetsbare groepen naar
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artikel op de website van het Kenniscentrum Wonen en Zorg noemt Willems
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grenzen en leidt zo tot segregatie van ouderen.” Er wordt geen differentiatie gemaakt naar demografische samenstelling van de wijk, zegt Willems.

BESTEL HET BOEK NU ONLINE VIA
www.bouwstenenvoordetoekomst.nl/het-boek

MIGRANTENOUDEREN

Volgens haar moeten wijken worden ingericht met oog voor sociale samen-
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Kenniscentrum Wonen en Zorg (te downloaden via www.kcwz.nl).
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