Tekst aanbieden petitie
Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor
senioren

Geachte heer Heidema en leden van provinciale staten,
Hierbij bieden wij u deze petitie aan, en roepen u op om van het tekort aan woningen in Overijssel
werk te maken. Als senioren in Overijssel maken wij ons zorgen over de leefbaarheid in dorpen en
steden en het grote tekort aan betaalbare en levensloopbestendige woningen. Wij pleiten voor een
leefomgeving, waar jongeren/jonge gezinnen en ouderen goed samen kunnen leven. Daarvoor is het
nodig dat ook jongeren een betaalbare woning kunnen vinden en dat er doorstroming komt op de
woningmarkt. Senioren moeten, maar willen ook zo lang mogelijk zelfstandig wonen, in hun eigen
omgeving en de regie houden over hun eigen leven. Dat betekent dat er goede, betaalbare
levensloopbestendige of seniorenwoningen beschikbaar moeten zijn. Senioren blijven nu nog vaak te
lang in bijvoorbeeld een ééngezinswoning wonen (soms met de nodige aanpassingen) omdat er geen
goede betaalbare andere woning beschikbaar is. Daarom roepen wij u op meer woningen te bouwen
voor senioren om zodat er weer woningen voor jongeren beschikbaar komen.
Als KBO-PCOB met meer dan 21.000 leden in Overijssel hebben we de actie van de heer Hartholt
omarmd, omdat dat goed aansluit bij onze speerpunten voor een senior vriendelijke provincie. In de
aanloop naar de provinciale verkiezingen in 2019 hebben we deze al onder uw aandacht gebracht,
o.a. in ons politieke debat op 11 februari 2019 en onze brief aan de formateur. U heeft allen
aangegeven deze thema’s belangrijk te vinden en u in te zetten voor deze senioren thema’s. het
thema wonen naar wens brengen we opnieuw onder uw aandacht.
Als KBO en PCOB vragen wij niet alleen u als provincie zich in te zetten voor meer woningen voor
senioren, maar roepen wij ook de plaatselijke politiek dat te doen. Onze afdelingen zetten zich lokaal
in om ook het thema wonen op de politieke agenda te zetten en zij denken mee de woonvisie en
werken daarin nauw samen met huurdersorganisaties en de Woonbond. Zij hebben een schat aan
ervaring en ideeën, waar de politiek goed gebruik van kan maken.
Wij vragen van u als provinciale staten om leiderschap te tonen en het woningtekort in onze
provincie serieus te nemen en aan te pakken. Graag gaan we als KBO-PCOB met u in gesprek hoe
senioren betrokken kunnen worden bij de plannen voor het bouwen van meer seniorenwoningen en
te komen tot en seniorvriendelijke provincie, waar het goed leven is voor jong en oud. Ons aller
belang!
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