
Visie zorgwoningen / verpleegzorg Zegveld 
(Besproken in de vergadering van het dorpsplatform d.d. 12 februari 2008 en na een kleine wijziging vastgesteld) 
 
 
1. Aanleiding: 
Binnen Zegveld wordt door steeds meer mensen hun bezorgdheid geuit over het ontbreken 
van woningen die geschikt zijn voor ouderen. Met name ook voor ouderen met een bepaalde 
handicap. Op de Thema-avond van het dorpsplatform d.d. 18 september 2007 werd van 
verschillende kanten naar voren gebracht dat de situatie m.b.t. de ouderenzorg in Zegveld 
nijpend is. Dit is voor het dorpsplatform aanleiding om voor dit probleem aandacht te vragen. 
Dit temeer omdat in de nabije toekomst het aantal ouderen aanzienlijk zal toenemen. 
 
2. Zo lang mogelijk zelfstandig wonen: 
Er zijn of komen binnenkort mogelijkheden op de markt om met behulp van digitale middelen 
(domotica) zorg op afstand te kunnen leveren, ook wel “telezorg” genoemd. Ouderen kunnen 
met behulp van camera’s en “intercomverbinding” contact zoeken met zorgverleners. Deze 
ontwikkeling moeten we positief tegemoet treden en waar mogelijk bevorderen. Hiervoor is 
nodig dat we woningen geschikt maken voor deze voorziening. Dit kan bij particulieren, die 
een woning in eigendom hebben, maar we moeten ook een aantal van deze woningen 
beschikbaar hebben voor mensen met een lager inkomen, in de huursector. Genoemde 
voorzieningen kunnen op dit moment al door de Vierstroom geleverd worden. Bezien moet 
worden hoe en wanneer dit in Zegveld gerealiseerd kan worden en welke rol het platform hier 
in heeft.  
 
3. Verpleegzorg: 
Voor ouderen die jaren in Zegveld hebben gewoond is het heel zwaar om het dorp te moeten 
verlaten. Veelal zijn zij met het dorp vergroeid en hebben veel sociale contacten. Vaak 
hebben zij ook kinderen in het dorp wonen. Het is dan ook heel belangrijk dat wij hen helpen 
met ouderenwoningen, waarbij verpleging op beperkte schaal mogelijk is. Anders moeten zij, 
als het wat moeilijker wordt, noodgedwongen het dorp verlaten. 
Denkbaar is dat wij komen tot een plan voor de realisering van 24 (verpleeg)zorgwoningen. 
Het aantal 24 is gebaseerd op het vermoeden dat een lager aantal financieel niet haalbaar is. 
Deze woningen kunnen worden onderverdeeld in bijvoorbeeld 12 z.g. PG plaatsen (b.v. 
dementie e.d.) en 12 somatische plaatsen (ouderen met een beperking, b.v. parkison e.d.) 
Verder kan gedacht worden aan 12 plaatsen dagverzorging, dit kan misschien ook worden 
gecombineerd met het Thomashuis. De levensvatbaarheid van een dergelijk complex kan 
worden vergroot door een combinatie met woningen voor “gezonde” ouderen. 
 
4. De Boschsloot: 
Het ouderen wooncomplex aan de Boschsloot voldoet zeker niet (meer) aan de eisen van deze 
tijd. Gekozen moet worden tussen eventueel nieuwbouw of het bestaande complex aan de 
Boschsloot verbouwen. Voor dit complex moeten we wel een investeerder hebben. Wellicht is 
een combinatie SWW / De Zuwe een partij waar dit mee gerealiseerd kan worden?  
 

 Deze notitie bedoeld een richting aan te wijzen naar mogelijke oplossingen. 
 
Vervolg: 
Zoeken van een “Trekker” 
Inventariseren behoefte 
Opstellen stappenplan  


