
Breda/Bavel, 27 november 2015 

Geacht college, 

De ontwikkeling van de nieuwe supermarkt met daarboven gelegen zorgappartementen aan de 
Kloosterstraat/Pastoor Doenstraat in het centrum Bavel is positief voor Bavel. 

Maar met de komst van deze zorgappartement kan niet in de grote behoefte aan zorgvoorzieningen 
voor de Bavelse ouderen worden voorzien. Allereerst omdat de focus ligt op dementerende ouderen 
ligt. Daarnaast kunnen veel ouderen de gevraagde huur c.q. eigen bijdrage van € 3750,-- niet 
opbrengen.  

De SP stelde eerder al Kamervragen over deze vorm van zorg aan de Staatssecretaris van VWS. In 
de beantwoording van de Kamervragen stelt de staatssecretaris dat het de verantwoordelijkheid van 
de woningcorporaties en gemeente is om te voorzien in een passend woningaanbod zodat ook minder 
bedeelde ouderen niet gedwongen zijn te verhuizen voor goede zorg- en woningaanbod1. Dat brengt 
ons tot de volgende vragen: 

1. Wat is uw reactie op de oproep van de staatssecretaris die hij doet in de beantwoording van 
de vragen, waarbij hij aangeeft dat het de verantwoordelijkheid van het Bredaas college en de 
woningbouwcorporaties is om voor een passend zorg- en woonaanbod te zorgen? 

2. In hoeverre sluit het aanbod van bovenstaande luxe op dementerende ouderen gericht 
zorgaanbod aan bij de vraag die er op dit moment is van mensen uit Breda en specifiek uit 
Bavel? 

3. Acht u het wenselijk dat (zorgbehoevende) ouderen uit Bavel oud kunnen worden in hun 
eigen, vertrouwde omgeving?  

4. In hoeverre is het huidig woningaanbod in Bavel toereikend om (zorgbehoevende) ouderen uit 
Bavel te kunnen blijven huisvesten en van zorg te voorzien in de eigen, vertrouwde 
omgeving?  

5. Is het college het eens dat een goede doorstroom van (zorgbehoevende) ouderen er ook voor 
kan zorgen dat de krapte op de woningmarkt verlicht wordt? 

6. Welke concrete plannen heeft u om tot een passend zorg- en woonaanbod te komen voor 
(zorgbehoevende) ouderen in Bavel? 

 

Met vriendelijke groet, 

Dirk Uijl     Jeroen Bruijns 

SP Breda    CDA Breda 

                                                           
1
 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2015Z17668&did=2015D41493  


