
Programma Woonwijs 

Bijdrage aan de hoofddoelstellingen van de Transformatieagenda 

De gemeente ondersteunt met het programma Woonwijs ouderen en kwetsbare 

inwoners bij de zelfregie over hun leven en de participatie in de samenleving. Doel is 

hen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in de bestaande eigen woning of door 

middel van verhuizing naar een meer adequate woning, inclusief de terugkeer uit een 

instelling voor verblijf.  

Agenda Woonwijs 2019-2021 

Het programma Woonwijs wordt gerealiseerd in samenhang met andere gemeentelijke 

programma’s en projecten. Denk aan het Woningbouwprogramma, Betere Buurten en 

het programma Gezond stedelijk leven voor iedereen. Daarnaast is er de Woonvisie mét 

de jaarlijkse prestatieafspraken met de woningcorporaties. Het helder krijgen van de 

(huisvestings-)opgave van de verschillende doelgroepen is een continu punt van 

aandacht, evenals het vinden van locaties en samenwerkingspartners.

Het programma Woonwijs bestaat, sinds de start in 2016, uit twee sporen1: 

• Spoor 1: langer zelfstandig thuis wonen van ouderen

• Spoor 2: zelfstandig wonen van overige kwetsbare groepen

De agenda van Woonwijs van 2016-2018 wordt in 2019-2021 voortgezet én geborgd. 

Binnen het programma worden pilotprojecten uitgevoerd; lessen worden geleerd en 

uitrol van nieuwe projecten staat in de steigers. We gaan door met invulling geven aan 

de sporen 1 en 2, naast het monitoren van de huisvestingsopgave waar we voor staan. 

Ook voegen we vier speerpunten aan het programma toe2: zorgzame wijken (spoor 1), 

wonen met dementie (spoor 1), zorgvastgoed (spoor 1); en het verder uitrollen van het 

concept gemengd wonen (spoor 2). 

De opgave in beeld 

De huisvestingsopgave, de vraag naar zelfstandig wonen van de verschillende kwetsbare 

groepen, is groot. Deze doelgroepen vragen eenzelfde segment: klein en betaalbaar. 

Tegelijkertijd is de omvang van de vrijkomende sociale huurwoningen schaars, in 

Nieuwegein en in de regio Utrecht. In Nieuwegein gaat nu bijna 1 op de 3 woningen bij 

toewijzing naar een bijzondere doelgroep met urgentie en/of statushouders. De opgave 

van Nieuwegein is niet los te zien van de opgave in de regio. Samenwerking en 

afstemming van vraag en potentieel aanbod op Lekstroom-niveau is noodzakelijk.  

1 Zie bijlage 1 voor een beschrijving van de opgave in de twee sporen. 

2 Voor een nadere omschrijving van de concrete projecten verwijzen wij naar bijlagen 2 (het projectenoverzicht). 
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De opgave is feitelijk onderdeel van de woonvisie, de woningbouwprogrammering en de 

prestatieafspraken met de corporaties. Op basis hiervan maken we afspraken over het 

programma bij nieuwbouw- en transformatieplannen binnen de wijken, en met de 

woningcorporaties over het realiseren van aanbod in de bestaande woningvoorraad.  

 

Zorgzame wijken 

In het programma Woonwijs van 2016 is het concept Zorgzame wijken geïntroduceerd; 

dit concept willen we handen en voeten gaan geven. De Zorgzame wijk is ‘een wijk met 

aangepaste woningen en wijkvoorzieningen met als optienoodopvang/ 

logeermogelijkheid/respijtzorg. In sommige van deze wijken past, afhankelijk van de 

behoefte, een bijzondere woonzorgvoorziening: verpleeghuis, kleinschalige woonvorm 

met 24/7-uurs zorg, of beschermd wonen. Verzorgd wonen is hierbinnen een essentieel 

onderdeel”. In het verlengde hiervan is in 2016 in Woonwijs vastgelegd dat in een straal 

van 400 meter rondom de meest essentiële voorzieningen als buurtplein, supermarkt en 

eerstelijnsgezondheidszorg, bij toevoeging van nieuwe woningen vooral wordt ingezet op 

doelgroepen die hierdoor langer zelfstandig kunnen wonen. De zogenoemde ‘cirkels 

voorrang wonen en zorg’ zijn opgenomen in de Woonvisie (2015); deze cirkels worden - 

evenals de Woonvisie - in 2019 geactualiseerd. 

 

Wonen met dementie 

Wonen met dementie zien wij als een specifiek onderdeel van het concept ‘zorgzame 

wijken’.  Van de mensen met dementie woont gemiddeld 70% thuis en wordt verzorgd 

door hun naaste familie en/of omgeving; de ‘mantelzorgers’. Er is aanbod nodig op 

gebied van begeleiding, netwerk en voorzieningen in de buurt (dagbesteding, 

ontmoetingscentra en mantelzorg-ondersteuning).  

 

Zorgvastgoed 

Ouderen en andere kwetsbare groepen blijven langer zelfstandig wonen. Als dat niet 

langer verantwoord is, dan is men aangewezen op zwaardere zorg in een intramurale 

voorziening. Die moeten dan wel in voldoende mate voorhanden zijn in Nieuwegein; 

reden waarom wij dit onderwerp geagendeerd hebben bij Woonwijs. Een grote aanbieder 

van deze intramurale zorg in Nieuwegein is ZorgSpectrum. ZorgSpectrum heeft de 

behoefte aan permanente en tijdelijke intramurale zorg in Nieuwegein laten 

onderzoeken. Hieruit blijkt dat de vraag naar intramurale ouderenzorg de komende tien 

jaar stijgt van circa 320 naar circa 530 plaatsen. Het gaat grotendeels om dementie.   

In 2018 is het aanbod van ZorgSpectrum nog in evenwicht met de vraag, maar dat zal 

snel veranderen. Hierbij speelt de sluiting van Huize Vreeswijk in Hoog Zandveld, die is 
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voorzien in 2020, ook een rol. Dit brengt een vervangingsvraagstuk met zich mee. De 

vergrijzing bereikt rond 2035 zijn hoogtepunt. Het ontstaan van een overschot aan 

intramurale zorgplekken ligt daarna voor de hand. Bij realisering van nieuw 

zorgvastgoed moet mogelijke ombouw naar woningen meegenomen worden.  

 

Gemengd wonen 

Gemengd wonen blijkt een goede oplossing te zijn voor diverse 

huisvestingsvraagstukken en voor een zachte landing van ‘kwetsbare’ groepen bewoners 

in een wijk. Bij Gemengd wonen gaat het om woonprojecten waar verschillende groepen 

doelbewust samen wonen, contact met elkaar onderhouden en gezamenlijke activiteiten 

ondernemen. Het kan gaan om een combinatie van dragende en vragende huurders; 

reguliere huurders met ex- daklozen, studenten met jongeren die een licht 

verstandelijke beperking hebben, statushouders met ouderen. Een gemeenschap binnen 

de wijk, waar mensen een goede buur zijn, elkaar ondersteunen in samenleven en 

werken aan een prettige, schone, veilige en actieve buurt. De woongebouwen 

Luifelstede (Inn Between) en Meander zijn hier al een paar keer genoemd; het zijn twee 

bijzondere Gemengd wonen projecten in Nieuwegein. 

 

Woonwijs en Buurtkracht 

De meeste mensen die doorstromen uit een instelling gaan zelfstandig wonen, 

doorgaans gespreid over de wijk, soms in een kleine clustering  - gemengd wonen -  

bijeen. Dat is altijd al zo geweest; het verschil is dat nu hun aantal groter wordt. Zij 

komen de komende jaren steeds meer in beeld als buren, buurtbewoners en gebruikers 

van de voorzieningen in de wijk. We staan voor de opgave een zachte landing te 

organiseren voor de nieuwkomers maar ook voor de buurt. Voor deze nieuwkomers en 

hun sociale integratie is juist acceptatie van belang. Zij hebben vaak meer dan anderen 

moeite om aansluiting te vinden en dan is afwijzing of onverschilligheid vaak reden voor 

(nog meer) isolement en vereenzaming.  

 

Drie zaken zijn van belang voor huisvesting en integratie in de wijk. Ten eerste is dat de 

beschikbaarheid van betaalbare huisvesting. De volumes waar we over spreken 

betekenen iets voor het beslag op de bestaande woningvoorraad en de bouwopgave. We 

moeten daarbij een evenwicht vinden in de balans tussen dat wat de buurt kan dragen 

en wat nieuwkomers van de buurt vragen. Ten tweede is dat een adequaat aanbod van 

ondersteuning, zorg en participatie en ontmoetingsplekken en een optimale 

samenwerking tussen begeleidende instellingen onderling en de buurt. Het realiseren 

van dit aanbod is onderdeel van de agenda van Woonwijs, samen met andere HSD-
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programma’s zoals Buurtkracht. Ten derde is een goed contact met de omgeving 

cruciaal voor een zachte landing voor kwetsbare mensen in de buurt. Hun komst gebeurt 

meestal niet ongemerkt. Daarom is het belangrijk buurtbewoners goed voor te lichten en 

te betrekken bij hun komst en zo een ‘community ‘ te vormen om de buurt gastvrij te 

maken. Tegelijkertijd moet het ook voor de buurt/ de buurvrouw ook duidelijk zijn waar 

zij, indien nodig, terecht kunnen voor ondersteuning (‘de rode knop’).  Hieraan zal in 

samenwerking met o.a. de wijkcoördinatoren vorm en inhoud worden gegeven.  

 

Focus inzet 2019-2021 

Onder de noemer van Woonwijs zijn woonconcepten gerealiseerd, zoals de Pitstop en 

Verzorgd wonen. En er zijn nog een aantal woonconcepten onderweg, zoals Kamers met 

Kansen, Inn Between én niet te vergeten de MO/BW pilot Beschermd Thuis. We sorteren 

voor op succes! Naast het realiseren en evalueren is de uitdaging om de verschillende 

woonconcepten goed te borgen in de gemeentelijke organisatie. Helder moet zijn wie de 

‘eigenaar’ is van het concept, waarmee we de continuïteit en de kwaliteit kunnen 

borgen.   

 

Het programma Woonwijs wordt de komende periode ingebed in de reguliere 

gemeentelijke organisatie; het moet integraal onderdeel worden van het reguliere beleid 

en projecten binnen zowel het ruimtelijk als het sociaal domein. 

 

Investeringsagenda Woonwijs 2019-2021 

Een aantal van bovenstaande activiteiten vraagt een financiële investering vanuit de 

transformatieagenda. 

 
Tabel 1. Investeringsagenda Woonwijs 2019-2021 
 2019 2020 2021 

Projectleiding Woonwijs 90.000 80.000 0 

Nieuwe projecten Verzorgd Wonen 5.000 5.000 0 

Kamers met kansen 138.000 138.000 138.000 

Innovatiefonds nieuwe concepten 17.000 77.000 5.000 

Verhuisadviseur 50.000 0 0 

Totaal 300.000 300.000 143.000 

 

Beoogde effecten Woonwijs 

In Woonwijs gaan we uit van het scheiden van wonen en zorg. Dat betekent zelfstandig 

wonen met een eigen huur- of koopcontract en met passende hulp of begeleiding voor 
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degenen die ondersteuning nodig hebben. Op die manier kunnen mensen die hulp nodig 

hebben zelf bepalen waar zij willen gaan wonen en hoeven de huisvestingskosten niet 

langer uit het zorgbudget betaald te worden. Daardoor kunnen we de zorgkosten op den 

duur sterk reduceren. Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving heeft een 

positieve invloed op het welzijn van de inwoner en draagt bij aan hun herstel, 

participatie, eigen regie en eigenwaarde. Concrete voorbeelden van projecten waarbij 

tegelijkertijd wordt voorgesorteerd op kosten-reductie zijn de projecten Verzorgd wonen 

(WMO) en Kamers met Kansen (Jeugdhulp). 
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Bijlage 1 – Twee sporen 

 

 

Spoor 1: ouderen 

De opgave in het eerste spoor is: 

• Geschikt maken van de woningvoorraad, woonomgeving, voorzieningen en 

vernieuwingen van de zorg  

• 1800 nul-tredenwoningen (tot 2030) (peildatum 2013). Totaal uitbreiding via 

nieuwbouw tussen 2013 en 1-9-2018: is 690 appartementen (+60m2); 

daarmee is de restopgave het toevoegen van 1.110 nul-tredenwoningen.   

• 935 Verzorgd wonen (peildatum 2013); hierbij gaat het grofweg om 70% in de 

particuliere - en 30% in de sociale woningvoorraad (ruim 300).  

• Toolkit: verhuizen, blijven, woning ruilen. 

 

Spoor 2: overige kwetsbare groepen 

Begin 2017 is voor spoor 2 een uitvoeringsagenda opgesteld. Deze agenda is, ook voor 

de periode 2019-2021, het instrument om het zelfstandig wonen voor kwetsbare 

inwoners mogelijk te maken. Uitgangspunten zijn: ontzorgen en normaliseren, 

zelfstandig wonen, variëren en flexibiliseren, mixen, samen maatwerk leveren, meer met 

minder geld én iedereen die meerwaarde heeft is welkom. 

 

Wij richten ons op vijf ‘hoofd’ doelgroepen: jeugd met verblijf, jongeren met licht 

verstandelijke beperking, jong volwassenen (preventief), spoedzoekers, Beschermd 

wonen en Maatschappelijke opvang (MO/BW). Wij richten ons op ‘gemengd’ wonen; 

zoeken naar de juiste matches van (vragende en dragende) bewoners én een ‘win-win’. 

Belangrijke overeenkomsten zijn dat naast het wonen, ook minder of meer bijzondere 

begeleiding en zorg noodzakelijk is. Daarnaast faciliteren we initiatiefnemers die een 

nieuw ‘woon-zorg’ concept willen realiseren bij hun ‘zoektocht’. Onderstaand het 

overzicht van de opgaven bij spoor 2 én de reeds bereikte én nog te bereiken 

resultaten: (zie schema: projecten en doelgroepen én het projectenoverzicht van 

Woonwijs). 
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Bijlage 2 – Projectenoverzicht 

 

Opgave in beeld 

Het helder krijgen van de huisvestingsopgave van de verschillende doelgroepen een 

continu punt van aandacht, even als het vinden van locaties en samenwerkingspartners. 

Het komend jaar wordt extra ingezet op het ‘in beeld brengen’ en monitoren van de 

huisvestingsopgave; de vraag naar zelfstandig wonen van de verschillende kwetsbare 

groepen; niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief. Naast ouderen (met inzet 

Verzorgd Wonen) gaat het om de in- en uitstroom van jeugd, jongeren, MO/BW, etc. De 

opgave van Nieuwegein is niet los te zien van de opgave in de regio. Samenwerking en 

afstemming van vraag en potentieel aanbod op Lekstroom-niveau is noodzakelijk.  

 

We maken afspraken met de woningcorporaties over het beschikbaar stellen van 

woningen voor de uitstroom en het realiseren van meer aanbod voor deze doelgroepen. 

We huisvesten deze doelgroepen zoveel mogelijk gemengd, zowel in de wijken als in 

complexen, zowel in de bestaande voorraad als in nieuwbouw. Daarbij neemt de 

gemeente het initiatief om met woon- en zorgpartijen prestatieafspraken te maken over 

wonen, welzijn en zorg.  

 

SPOOR 1 

Toolkit 

Verhuisadviseur/ wooncoach 

In mei 2016 is de Verhuisadviseur Senioren Nieuwegein gestart. De verhuisadviseur 

helpt senioren bij het vinden van een passende woning en is werkzaam voor zowel 

huurders als eigenaar-bewoners. De resultaten zijn positief. Het voornemen is om de 

functie van de verhuisadviseur door te ontwikkelen naar een wooncoach. We denken dat 

we met een verbreding van ondersteuning in niet alleen wonen maar ook ‘ontzorgen’ 

(nog) meer tegemoet komen aan de behoefte van inwoners zodat zij langer zelfstandig 

kunnen wonen.  Over de doorontwikkeling van de verhuisadviseur maken we 

procesafspraken met de corporaties. Het streven is om medio 2019 de rol van 

wooncoach in Nieuwegein te kunnen implementeren.     

 

Blijvers regeling 

In september 2016 is er de blijvers-lening in Nieuwegein; een lening die zowel open 

staat voor eigenaar-bewoners met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist, 
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als voor eigenaar-bewoners die hun woning levensloopbestendig willen maken. 

Ondertussen is er één aanvraag goedgekeurd. In 2019 wordt nagegaan of er ook een 

verzilverregeling kan worden ingesteld; met de Verzilverlening kunnen particuliere 

woningeigenaren aanpassingen en verbeteringen aan de woning financieren met een 

stukje van de overwaarde van de woning.  

 

Woningruil  

De drie Nieuwegeinse corporaties participeren in de huisjehuisje app. Via deze app 

kunnen zoekers van een huurwoning elkaar eenvoudig vinden. Het doel is om 

doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. De vraag over de resultaten van de app 

in Nieuwegein staat (nog) uit.  

 

Verzorgd wonen 

In de periode 2015-2018 zijn vier pilots Verzorgd wonen voorbereid c.q. gestart. Drie 

pilots in de sociale huursector;  twee woontorens van het Wenckebach- en Van 

Herwijnenplantsoen (Jutphaas Wonen ) en een pilot aan het Colijnpark (Portaal) en 

Abraham Kuyperpark (Mitros). De vierde pilot was in de koopsector,  wooncomplex van 

Reeslaan, in samenwerking met een Vereniging van Eigenaren. Met de vier pilots én het 

woon-zorggebouw De Dichter zijn ca 100 verzorgd wonen woningen in de sociale 

huursector gerealiseerd. Dit zijn geen echt harde aantallen; elk complex bestaat voor 

een deel uit verzorgd wonen en voor een ander deel uit dragende bewoners. In de 

bestaande complexen zal het aantal plaatsen voor verzorgd wonen langzaam toenemen, 

afhankelijk van de woningmutaties.  Er staan ‘nieuwe’ projecten op de rol maar de 

voortgang hiervan is nog onzeker; denk aan nieuwbouw Zuilenstein, Nijemonde en Van 

Baarenhove. Het realiseren van verzorgd wonen In de particuliere sector is een 

uitdaging; ook hier wordt de komende jaren op ingezet. De pilot met de VVE aan de van 

Reeslaan is een goed voorbeeld; hier worden 18 verzorgd wonen woningen gerealiseerd 

(helft van totaal aantal woningen).  

 

Zorgzame wijken 

In 2019 willen we starten met een pilot ‘zorgzame wijk’ in Dukatenburg (Batau Noord). 

In deze wijk zien we dat er verschillende ruimtelijke ontwikkelingen los van elkaar plaats 

vinden. Het gaat om een aantal nieuwe woningbouwprojecten, specifiek gericht op 

ouderen. Deze ruimtelijke initiatieven zijn voor Woonwijs aanleiding om in dialoog te 

gaan met o.a. Betere Buurten en de wijkcoördinator. Welke initiatieven en plannen lopen 

er al in de wijk? Kunnen we op initiatieven aansluiten? En zijn er groepen bewoners die 

hier een rol in kunnen spelen? En zien we aanleiding om programmaonderdelen aan 



 

 

 
9 

 

 

 

 

 

elkaar te koppelen? Denk aan het rollator toegankelijk maken van de openbare ruimte 

en/of het verbeteren van het voorzieningenniveau. Ook actualiseren we in 2019 de 

zorgcirkels; de cirkels rondom voorzieningen waarin we voorrang geven aan het 

realisering van woningen voor ouderen. De zorgcirkel rondom gezondheidscentrum 

Mondriaanlaan verdwijnt en rondom Zuilenstein en Wenckebach/Makado worden nieuwe 

zorgcirkels getrokken. 

 

Wonen met dementie 

Voor het langer thuis wonen met dementie is aanbod nodig op gebied van begeleiding, 

netwerk en voorzieningen in de buurt (dagbesteding, ontmoetingscentra en mantelzorg-

ondersteuning). Dit naast de inrichting van de woonomgeving (herkenbaarheid, 

veiligheid). Tevens creëren we een locatie voor de ontlasting van mantelzorgers via 

respijtzorg.    

 

Zorgvastgoed 

Door de gemeente wordt, onder regie van Woonwijs, samengewerkt met ZorgSpectrum 

om gezamenlijk het locatie- en vastgoedvraagstuk van Zorgspectrum van (tijdelijke) 

oplossingen te voorzien. Daarbij gaat het naast een betere benutting van de locatie De 

Geinsche Hof ook om nieuwe locaties verspreid over de gemeente. 

 

SPOOR 2 

Gemengd wonen 

Kamers met Kansen 

Januari 2019 start, na een intensieve voorbereidingsfase, het pilotproject Kamers met 

Kansen voor jongeren vanaf 16 jaar; met 24 kamers in Luifelstede; het Gemengd wonen 

project Inn Between. Het is een samenwerkingsproject van de gemeente, met Youké, 

het ROC, de HU en Jutphaas wonen. Kamers met Kansen is een preventieve 

woonvoorziening waar jongeren een tijdelijke woonplek huren in combinatie met 

coaching en begeleiding. Kamers met Kansen is met name bedoeld voor 

jongvolwassenen met problemen in huisvesting, school, werk of persoonlijk 

functioneren. Door middel van coaching en begeleiding leren de jongeren hoe ze binnen 

een periode van ongeveer 1,5 - 2 jaar zelfstandig kunnen leven. Een kleinschalige en 

preventieve woonvoorziening voor deze doelgroep, zoals Kamers met Kansen, ontbreekt 

in Nieuwegein. De Luifelstede is een gebouw waar we tot en met medio 2022 dit concept 

kunnen huisvesten. Nu reeds proberen we voor te sorteren op een nieuwe locatie voor 

Kamers met Kansen 2.0 in Blokhoeve-west; hierover zijn we in gesprek met Jutphaas. 
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Pitstop 

In 2017 is, in samenwerking met het Leger des Heils en Portaal de eerste ‘Pitstop’ 

gerealiseerd. De Havik (Doorslag); een huis met één dragende en twee vragende 

bewoners. Dit project is eind 2018 geëvalueerd; het resultaat wordt door alle 

betrokkenen partners zoals het Leger des Heils, Portaal, de wijkcoördinator en Geynwijs, 

positief gewaardeerd. Overwogen wordt een 2e pitstop te openen voor moeders met 

kinderen; dit wordt in 2019 verder uitgewerkt.   

 

Housing First 

In 2018 is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de gemeente Nieuwegein 

en Stichting de Tussenvoorziening. De Tussenvoorziening heeft verschillende 

woonvoorzieningsconcepten. Het aanbod varieert van ondersteuning tot langdurige 

begeleiding. De begeleiding is zo licht als mogelijk en zo intensief als nodig. Zowel 

gezinnen als individuen kunnen bij de Tussenvoorziening terecht.  Met de samenwerking 

worden de mogelijkheden voor opvang en begeleiding in Nieuwegein gerealiseerd. Deze 

overeenkomst voorziet in het uitbreiden van het aanbod van: Opstapwoningen, 

Uitstroomwoningen en Housing First. De Tussenvoorziening heeft hiertoe afspraken 

gemaakt met Mitros; Mitros reserveert hiertoe maximaal 8 woningen; er is nu één 

woning in gebruik t.b.v. Housing First.  

 

Inn Between (Luifelstede) 

De gemeente is huurder van de Luifelstede tot 2022. In totaal zitten er 76 

onzelfstandige kamers in dit voormalige kantoorpand. Luifelstede is één van de 

projecten die invulling geeft aan de gemeentelijke ambitie om ‘instapwoningen’ te 

realiseren in Nieuwegein. Instapwoningen zijn woningen die sober en simpel zijn in 

vergelijking met reguliere sociale huurwoningen en die snel beschikbaar zijn. Vanaf de 

start in 2017 zijn er statushouders in de Luifelstede gehuisvest. De doorstroming van 

statushouders komt goed op gang. Hierdoor staan er een groot aantal kamers leeg in 

het gebouw. We realiseren met de Luifelstede het project Inn Between, een Gemengd 

wonen project. Hier wonen ‘vragende’ en ‘dragende’ huurders bij elkaar in een gebouw. 

In Inn Between wonen straks verschillende doelgroepen samen. Om te beginnen dus 

Kamers met Kansen. Daarnaast zijn de woningen in de Luifelstede geschikt voor 

spoedzoekers. Dit zijn mensen die op korte termijn en tijdelijk een woning of kamer 

nodig hebben om van daaruit verder te zoeken naar een definitieve oplossing. Over de 

‘toewijzing’ van spoedzoekers zijn afspraken gemaakt met Geynwijs. Voor het werven 

van ‘dragende’ huurders hebben we contact met de Hogeschool Utrecht en Jutphaas 

wonen. De Luifelstede blijft ook toegankelijk voor de huisvesting van statushouders. 



 

 

 
11 

 

 

 

 

 

De exploitatie en het beheer van de Luifelstede is per 1 januari 2019 overgeheveld naar 

Woonwijs.  

 

Meander 

Woonwijs heeft de afgelopen jaren mee-vormgegeven aan het PvE voor het Gemengd 

wonen project de Meander. Het project wordt vanaf begin 2020 gefaseerd opgeleverd.  

De Meander – nu nog een leegstaand kantoorpand - wordt gerealiseerd door Portaal; 

een project met 250 sociale huurwoningen voor diverse doelgroepen. Meander is 

bedoeld voor starters en spoedzoekers die moeilijk een woning kunnen vinden. De 

zogeheten 160 instapwoningen moeten voorzien in de woningbehoefte die met een 

wachttijd van bijna 9 jaar voor een woning in Nieuwegein zeer lang is. Portaal realiseert 

er 250 1-, 2- en 3- kamerwoningen. Niet alleen vanuit de reguliere woningzoekenden is 

de behoefte naar woonruimte groot. Daarom worden er ca 50 woningen bestemd voor 

statushouders uit Nieuwegein en 30-40 woningen voor mensen uit MO/BW. Zij worden 

begeleid naar zelfstandig wonen. 

 

Blokhoeve west 

In Blokhoeve-west gaat Jutphaas een relatief groot nieuwbouwproject ontwikkelen met 

een aantal sociale huurwoningen. Blokhoeve-west leent zich voor programma wonen en 

zorg (mix); het exacte programma moet nog worden opgesteld. Er liggen kansen voor 

Gemengd wonen. Hierover moeten nog nadere afspraken worden gemaakt. 

- Kamers met kansen 2.0 

Met Jutphaas voeren we gesprekken over de bouw van kleine en betaalbare units. We 

zien mogelijkheden om Kamers met Kansen hier naartoe te verplaatsten vanaf 2022. 

- Huize Mandala 

Een ouderinitiatief van jongvolwassenen met het syndroom van Down heeft ons 

benaderd. Deze groep, met ca. 10 jongvolwassenen, zoekt een geschikte woonplek voor 

hun kinderen waar zij zelfstandig, met begeleiding, kunnen wonen. Ze werken aan een 

PvE en we verkennen wat de mogelijkheden zijn. 

 

Gemengd wonen voor gezinnen 

In 2019 verkennen we de mogelijkheid van het realiseren van het concept ‘Gemengd 

Wonen voor gezinnen’ i.s.m. Youké in Nieuwgein.  

 

Pilot Beschermd Thuis 

In 2019 wordt gestart met de pilot ‘Beschermd Thuis’. In 2018 is hiertoe, in 

samenwerking met gemeente en Lister, een Plan van Aanpak opgesteld. Het doel van de 
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pilot is om mensen uit een beschermde woonomgeving zoveel mogelijk zelfstandig te 

laten wonen in een wijk. Deze mensen hebben straks een eigen woonplek waar het 

mogelijk is om met hulp uit de buurt, het eigen netwerk en ondersteuning van 

ervaringsdeskundigen (weer) zelfstandig te kunnen wonen. Op die manier draagt de 

pilot bij aan het realiseren van een inclusieve samenleving. Het beoogde resultaat is dat 

in de periode 2019-2020 ca 20 inwoners van Nieuwegein de stap van beschermd wonen 

naar ‘beschermd thuis’ in de wijken zetten, waarbij we de bouwstenen uit de Regiokoers 

U16 ontwikkelen, concretiseren en inzetten. Een ander, niet minder belangrijk, beoogd 

resultaat is het leren van het proces en de samenwerking (ook tussen wonen en sociaal 

domein.) 

 

Kansen pakken 

Voorbeelden zijn, naast bijvoorbeeld het eerder genoemde Blokhoeve-west: 

- Doenersdreef 

De gemeente is benaderd door Doenersdreefzorg. Dit is een bestaande 24-uurs opvang 

in Nieuwegein voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking. Zij hebben 

nu 16 plaatsen en willen uitbreiden. Samen onderzoeken we de mogelijkheden naar een 

nieuwe locatie en de mogelijkheden om uit breiden op de huidige locatie. 

- City 

Kansen bij de ontwikkeling van City. Mitros heeft hier grondpositie om 200 sociale 

huurwoningen te ontwikkelen. Vanuit Woonwijs leveren we een bijdrage aan de opgave 

in het centrum op het gebied van wonen en zorg. Dit kan zowel spoor 1 als spoor 2 zijn. 

Afspraken hierover worden in 2019 opgenomen in de prestatieafspraken met Mitros. 


