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Steeds meer mensen hebben zorg 
nodig en we zowel jong- als oud 
blijven langer thuis nodig.  
Carry Nijskens: ‘Belangrijk is de 
bereikbaarheid van voorzieningen en 
de veiligheid van de leefomgeving.  
Wij zetten in op het behoud van 
voorzieningen zoals een huisarts, 
supermarkt, pinautomaat, basisschool 
of openbare bibliotheek in de buurt. 
Voor mensen met een ernstig 
psychische aandoening of ouderen is het van belang dat er voldoende passende 
woonruimte met zorg dichtbij aanwezig is’. Bij het bouwen van woningen voor 
senioren hebben we extra aandacht voor de bereikbaarheid van voorzieningen 
zoals parkeermogelijkheid, een huisartsenpost en een apotheek en de veiligheid 
van de leefomgeving. 
 
Specifiek voor hulpbehoevende ouderen wij willen meer variatie in het aanbod van 
woonvormen in de nabijheid van zorg. Kleinschalige appartementencomplexen en 
hofjes zijn een aantrekkelijk alternatief voor ouderen die wel op zichzelf willen 
blijven wonen, maar niet langer de zorg voor een heel huis willen hebben.  
Het CDA Hulst is van mening dat wij ons maximaal in moeten zetten voor het 
flexibel omgaan met bijzondere woonvormen. De combinatie van wonen en zorg 
voor een gehandicapt kind of familie in de directe woonomgeving vindt het CDA 
vanzelfsprekend. Denis Steijaert: ‘Hiervoor zou de gemeente vergunningen voor 
flexibele bouwconcepten met een bepaalde duur kunnen afgeven, waarna de 
opstal, als de zorgtaak is beëindigd, wordt verwijderd’. 
 
Steeds meer mensen hebben zorg nodig en het huidige zorgpersoneelsbestand 
vergrijst. Nijskens: ‘Om de continuïteit van zorg ook de komende jaren te 
garanderen moeten we samenwerken met de zorgorganisaties om er voor te 
zorgen dat er voldoende zorgpersoneel is. Het is daarom goed dat we faciliteren 
dat zorgpersoneel in de werkregio kan wonen. Opleidingen in de regio moeten 
dichtbij georganiseerd worden’. Steijaert vult aan: ‘We ondersteunen 
verpleeghuizen die ruimte nodig hebben om uit te breiden. Daarnaast zorgen we 
voor een gevarieerd aanbod van nieuwe vormen van wonen en zorg. We willen het 
oprichten van zorgcoöperaties faciliteren. We faciliteren en zorgen voor snellere 
behandeling van aanvragen voor mantelzorgwoningen en familiehuizen’. 
 
Het CDA Hulst wil uithuiszetting vanwege schulden voorkomen, zeker wanneer 
het om gezinnen met kinderen gaat. Dakloosheid heeft ernstige sociale en 
psychische effecten voor de betrokkenen en vergroot de problemen en kosten 
voor de betrokkenen en samenleving. Wij willen dat de 
(schuld)hulpverleningstrajecten vroegtijdig en effectief worden ingezet. Schuld 
hulpmaatje is daarbij een belangrijk hulpmiddel. 

Wonen en zorg 


