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Inleiding
In oktober 2020 is door 16 partijen het Pact wonen en zorg Breda 
gesloten, met als inhoudelijke agenda het Programmaplan wonen 
en zorg Breda. De totstandkoming - van zowel het programma als 
het Pact – heeft vanzelfsprekend te lijden gehad onder de Co-
vid-19- beperkingen. We moesten ons veelal beperken tot digitale 
ideeën uitwisseling en online vergaderen en er vonden nauwelijks 
ontmoetingen met partners plaats 

Het werken aan de inhoudelijke projecten die opgenomen zijn in 
het Programmaplan is echter niet stil komen te vallen. Er is op 
verschillende fronten voortgang en vooruitgang te melden.

De noodzaak om met dezelfde en op sommige onderdelen met 
méér energie aan de programmaonderdelen te werken, is zeker 
aanwezig. Niet in de laatste plaats doordat de situatie op de 
Bredase woningmarkt – net als elders – nijpend is. De behoefte aan 
geschikte en bereikbare woningen voor de diverse doelgroepen in 
het Programma is blijvend groot. Het beschikbaar komen ervan 
gebeurt (nog) traag.

De hoofdlijn
Het nut en de noodzaak van het gezamenlijk werken aan het 
Programmaplan door de betrokken organisaties wordt breed gezien 
en gedragen. De uitwisseling tussen ‘vraag en aanbod’ van 
woon-zorg-concepten voor de diverse doelgroepen en de kennis- 
uitwisseling vanuit de verschillende domeinen worden gewaar-
deerd. Er is wel behoefte aan het nog concreter (ook kwantitatief) 
geformuleerd krijgen van de verschillende opgaven, ook om een 
meerjarig perspectief te kunnen schetsen. De verschillende 
projecten waaraan gewerkt wordt maken het thema ‘levend’. Door 
verschillende initiatieven en maatregelen is zichtbaar en voelbaar 
dat de verbindingen tussen het sociale en het ruimtelijke domein 
sterker zijn geworden, vaak met ‘wonen’ als schakel. De verschillende 
zienswijzen die zijn ingediend op de Omgevingsvisie 2040 over 
‘wonen en zorg’ zijn daar voorbeelden van. 

De huidige druk op de woningmarkt wordt sterk gevoeld, met 
name waar het gaat om de beschikbaarheid van kleine goedkope 
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woningen. In de projecten die nu worden ontwikkeld wordt 
getracht ruimte te vinden voor sociale huurwoningen, die door een 
corporatie verhuurd worden. Waar mogelijk wordt daarin ook 
ruimte geclaimd voor woon-zorgconcepten, bijvoorbeeld door deze 
te combineren met een gezondheidszorgvoorziening. De ontwikke-
ling van een nieuw gezondheidscentrum op de ontwikkellocatie 
‘Hero’, met daarboven zorgwoningen, is daar een voorbeeld van. 
Tevens is gestart met de realisatie van 150 tijdelijke woningen aan 
de Frankenthalerstraat, waar ook plek is voor doelgroepen vanuit 
het Programmaplan. Daarnaast is – mede door de ontstane crisis in 
de asielketen - opdracht gegeven om versneld locaties te realiseren 
waar (tijdelijke) goedkope sociale huurwoningen kunnen worden 
toegevoegd binnen 2 jaar.

De urgentie bestaat ook om te werken aan geschikte woningen en 
nieuwe zorg- en woonconcepten voor senioren. Hoewel veel van de 
nieuwbouw ‘technisch’ geschikt is (er worden veel appartementen 
toegevoegd), kan aandacht voor meer kwalitatieve aspecten, zoals 
een vormgeving die spontane ontmoetingen faciliteert en een 
buitenruimte die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten, nog meer 
worden toegevoegd. Daar staan projecten zoals in de Haagse 
Beemden tegenover, die juist beogen woningen te bouwen waar 
mensen met een zwaar ondersteuningspakket kunnen blijven 
wonen en thuis de noodzakelijke zorg ontvangen. Een project 
vanuit de visie van het Pact en waar de verbinding heel concreet 
gelegd wordt tussen de verschillende zorgdomeinen (Wlz en Wmo) 
en wonen.

De beschikbaarheid van – geschikte – locaties is echter een groot 
probleem voor alle betrokken partijen. Om een goede besluitvorming 
over ruimtelijke bestemmingen te faciliteren is door de gemeente 
een eerste concept ‘Afwegingskader wonen en zorg bij ruimtelijke 
initiatieven’ gemaakt dat de komende periode verder wordt 
ontwikkeld.

Afgezet tegen de landelijke aandacht voor en adviezen over 
kwetsbare doelgroepen (bijvoorbeeld in de Woonagenda en het 
recente rapport over de huisvesting van aandachtsgroepen) zijn  
we in Breda zeker goed op weg.
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Een rode draad
Als een rode draad door veel van de onderdelen van het Program-
maplan loopt de wens en de noodzaak te investeren in gemeen-
schapszin en onderlinge betrokkenheid van bewoners. Of het nu 
ouder wordende mensen zijn, of mensen die uit een beschermde 
woonvorm zelfstandig gaan wonen; allen hebben er baat bij dat zij 
in een ondersteunende leefomgeving terecht komen. 
Het hebben van een actief helpend netwerk zorgt ervoor dat 
senioren niet eenzaam worden, dat ze hun zelfstandigheid langer 
behouden en levert vaak heel praktische bijdragen aan het dagelijks 
leven. Daarmee kunnen mensen dus daadwerkelijk langer thuis 
blijven wonen. Voor de professionele begeleiders en zorgpartijen is 
de ontwikkeling van deze netwerken ook relevant. Niet alleen 
omdat de demografische ontwikkelingen de beschikbaarheid, 
bereikbaarheid en betaalbaarheid van begeleiding en zorg onder 
druk zetten. Ook omdat er in die netwerken heel veel betrokken-
heid en praktische kennis aanwezig is die een bijdrage kunnen 
leveren aan een andere begeleidingsvraag door betrokkene.

In het aarden, door iemand die een beschermde woonvorm verlaat, 
in de nieuwe woonomgeving is een ondersteunend netwerk in de 
buurt ook van belang. Wanneer buren weten wat de nieuwe buur 
nodig heeft, bereid zijn een steentje bij te dragen en de professio-
nele begeleiders actief communiceren met de buren, is een goede 
landing beter mogelijk. Daarboven is het voor iedereen fijner en 
helpend wanneer er actieve en positieve contacten in de directe 
buurt zijn. Het helpt de zelfstandigheid, de lol in het leven en biedt 
praktische hulp waar nodig.

Het investeren in dit type leefomgevingen en woonvormen vergt 
nog veel van de Pact-partners. Wat er professioneel nodig is past 
niet altijd in bestaande financieringsconcepten van begeleiding en 
zorg. Ook stelt het investeren in gemeenschapszin en het realiseren 
van ondersteuningsvormen daarvoor vragen bij de bestaande wijze 
van uitvoeren van de begeleiding en zorg. Deze is immers vaak 
individueel en gericht op een specifieke ondersteuningsvraag, 
terwijl de woonbegeleiding die wordt geboden door bijvoorbeeld 
corporaties juist op grotere afstand functioneert.

De Pact-partners constateren in vrijwel alle projecten dat investeren 
in gemeenschapszin, samenredzaamheid, ondersteunende net- 
werken in diverse vormen deel van de oplossing zijn. Maar ook dat 
de professionele en financiële kaders daartoe niet altijd helpend zijn.

De verschillende onderdelen

• Bestaande wijknetwerken uitbouwen
  Aan de genoemde onderdelen in het Programmaplan kan de 

ontwikkeling van de buurtpleinen worden toegevoegd. Het 
Buurtplein is een plek in de wijk waar kwetsbare en minder 
kwetsbare mensen elkaar ontmoeten en elkaar op basis van 
talenten en krachten ondersteunen. Met dit project willen wij 
bereiken dat mensen minder afhankelijk worden van hulpverle-
ning omdat zij steun, vriendschap en verbinding vinden in een 
Buurtplein: de realisatie van een vangnet in de wijk. In de regio 
Breda willen wij het mogelijk maken dat iedere burger succesvol 
in de wijk kan wonen; het bereiken van sociale inclusie voor 
iedereen. Samen met organisaties uit het voorliggend veld en 
maatwerkvoorzieningen willen wij deze aanpak doorontwikke-
len en bestendigen

  De verbindingen vanuit de verschillende initiatieven (bijvoor-
beeld de gemengd wonen-projecten) met ZorgvoorElkaar Breda 
verdienen blijvende aandacht. We willen immers inbedding van 
diverse woonconcepten in de buurt- en wijknetwerken, ook de 
professionele. De intensivering van de relatie met de buurt door 
Raffy-Leystroom is op locatie De Leystroom door de beperkte 
corona mogelijkheden nog niet voldoende uit verf gekomen. 
Raffy-Leystroom wordt als professionele zorgpartner wel 
betrokken in het project ‘Eigenwijks Brabantpark’. In dat project 
zoeken Thebe, CZ en de gemeente Breda naar een nieuwe 
wijze van ouderenzorg. Door ouder wordende wijkbewoners te 
laten investeren in een eigen ondersteunend netwerk, er een 
professioneel samenwerkend netwerk omheen te plaatsen en 
een wooncomplex toe te voegen dat aan de vraag van die 
wijkbewoners voldoet. Een benadering op verschillende fronten 
waar netwerkvorming, eigen zelfstandigheid van de bewoner 
maar ook professionele handelingsruimte centraal staan.

  De corporaties voeren gesprekken met Surplus en Thebe over 
samenwerking in de wijk rondom seniorenhuisvesting. Waar 
zijn kansen en uitdagingen vanuit wonen – welzijn – zorg om 
senioren op een prettige manier in de wijk te laten wonen

• Wijknetwerken kwetsbare groepen Hoge Vucht
  In het kader van Verbeter Breda zijn stadsbreed gesprekken 

gevoerd en bijgewoond over wat er nodig is om de ontstane 
tweedeling in de meest kwetsbare gebieden in Breda het hoofd 
te bieden. De wijkaanpak wordt momenteel voorbereid vanuit 
andere initiatieven, maar raakt zeker de thema’s van het Pact 
wonen en zorg. De verbinding met het team van  Verbeter 
Breda is inmiddels gelegd ook door de zorgpartijen en waar 
mogelijk en wenselijk wordt samengewerkt en synergie 
nagestreefd. 

• Wonen met gemak
  De inmiddels geactualiseerde campagne heeft erg te lijden 

gehad onder de beperkingen vanwege Covid-19. De campagne 
verhoudt zich slecht tot digitale bijeenkomsten. De deelnemen-
de partijen staan in de startblokken om in Heusdenhout – Bra-
bantpark weer de wijk in te gaan.

• Goeie Match Woonwensen-Vitaliteit
  In verschillende projecten is de relatie met de omgeving 

expliciet onderwerp van gesprek en ontwerp. Voorbeelden zijn 
Gemengd wonen Rijpstraat, de ontwikkeling door BPD en 
Thebe aan de Langendijk, Gemengd wonen Gageldonksestraat 
en Eigenwijks Brabantpark. Projecten waarbij de initiatiefnemers 
niet alleen kijken naar het (te bouwen) complex maar juist ook 
zoeken naar goede verbindingen met de omgeving. Door de 
vormgeving van het gebouw, maar zeker door de activiteiten 
die ontplooid worden.

  De startbijeenkomst voor de pilot Gageldonk heeft in juni 
plaatsgevonden. 

  Ten behoeve van het project ‘Weer thuis in de wijk’ is veel 
energie gestoken in het plaveien van de weg naar regionale 

uitstroom van mensen vanuit een bescherm wonen-setting naar 
zelfstandige huisvesting en ambulante begeleiding. Er is een 
kwantitatieve onderbouwde aanname gemaakt voor de 
opdracht per gemeente en een begin met het vormen van een 
transferpunt. Daar moet via een goede match de optimale 
uitstroomplek van betrokkene gevonden worden. In november 
2021 vindt een bestuurlijke bijeenkomst plaats in de regio waar 
onder andere de onderbouwde aanname van regionale 
uitstroom geagendeerd staat.

 Waakvlambijeenkomst – pilot wijk GGD-er nnb

• Wonen en Zorg in stedelijke ontwikkelingen
  De aandacht voor wonen en zorg, kwetsbare doelgroepen en 

de noodzaak voor bijzondere woon-zorg-concepten in de 
Omgevingsvisie is onder meer door input vanuit de regiegroep 
en verschillende zienswijzen versterkt. De visie die is uitgespro-
ken in het Programmaplan is herkenbaar in de Omgevingsvisie 
(die in oktober is vastgesteld oor de gemeenteraad van Breda); 
wijken en buurten die bestaan uit een diverse bevolkingssamen-
stelling, waar een ieder in de gelegenheid is een eigen bijdrage 
te leveren.

  Er wordt gewerkt aan het opstellen van een afwegingskader 
wonen en zorg bij ruimtelijke initiatieven, om de verschillende 
ruimteclaims voor woon-zorg-concepten en -voorzieningen 
beter af te kunnen wegen ten opzichte van andere belangen. 
Het concretiseren van de vraag naar woningen, woon-zorg-con-
cepten e.d. helpt daarbij. Een goede ontwikkeling is dat aan de 
intaketafel – waar initiatieven voor het eerst beoordeeld 
worden – de rechtstreekse input vanuit het Sociaal Domein is 
geborgd. 

• Institutionele overleg met beleggers
  Het plannen van een tweede beleggerstafel is door de beper-

kende omstandigheden niet gebeurd, maar inmiddels wel 
opgepakt. De belangen, wensen en noden vanuit het domein 
wonen en zorg worden daar specifiek geagendeerd.
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• Bestaande woonwijken levensloopbestendig maken
  Er lopen nog geen concrete projecten rond wooncomplexen 

met veel seniore bewoners. Een eerste gesprek rond Heksenwiel 
heeft al wel plaatsgevonden. 

  Wel wordt gesproken over de problematiek rond brandveilig-
heid door het groeiend aantal scootmobielen in bepaalde 
complexen. Deze toename zorgt in bepaalde gevallen door 
geblokkeerde vluchtwegen. 

• Doorstroming bevorderen 
  Hierover is een data-onderzoek gedaan, waarover de eerste 

rapportage is ontvangen.  Het streven is op korte termijn een 
voorstel aan de gemeenteraad aan te bieden over het instellen 
van een taskforce doorstroming. 

• Gemengd wonen
  Gemengd wonen is één van vormen waarin het bouwen aan 

gemeenschapszin in de projecten van het Pact terugkeert. De 
ontwikkeling van het nieuwe wooncomplex in de Rijpstraat, 
waarvan de start bouw in december 2021 is gepland, wordt 
gedragen en gevoed vanuit de wens een betrokken woonge-
meenschap te creëren. Een intensief en constructief proces, 
waar 4 zorgpartijen, de corporatie en de gemeente steeds 
vanuit de ‘bedoeling’ de plannen vormgeven. Dat gaat over de 
wijze van financieren van de beoogde communitybuilder, de 
relatie naar de wijk, maar ook het voorbereiden van de op te 
richten bewonersvereniging en de wijze waarop het naastgele-
gen complex voor senioren aangehaakt wordt.  

  In tegenstelling tot het project in de Rijpstraat hebben de 
partners in het gemend wonen-project in de Gageldonksestraat 
veel minder tijd om de gezamenlijke visie vorm en inhoud te 
geven. Daar is sprake van werkendeweg ontwikkelen van het 
concept; de woningen zijn vanaf mei 2021 toegewezen, 
parallel eraan zijn medewerkers van de samenwerkingspartners 
(SMOBreda, Amarant, GgzBreburg, Alwel, gemeente) aan het 
project gekoppeld en is met behulp van een ervaren externe 
partij gestart met activiteiten om de gemeenschapszin te 

bevorderen. Er is een kernteam gevormd dat veel op locatie is 
en veel energie heeft gestoken in de juiste matching van 
kandidaten. 

  Het onderwerp gemengd wonen is één van de speerpunten in 
de intensievere samenwerking met Avans en het Urban Living 
Lab. Langs die weg willen we onder meer de samenwerking 
met het onderwijs- en onderzoeksveld verstevigen en de diverse 
ontwikkelingen op dit gebied in Breda ondersteunen.  

• Anders wonen
  Mede door capaciteitsproblemen bij projectmanagement is de 

haalbaarheidsstudie nog niet afgerond. Het is wel zo dat van de 
eerder beschikbare shortlist de meeste locaties om diverse 
redenen zijn afgevallen.

• Thuis in de wijk
  De voorbereidingen in het proces dat moet leiden tot een 

goede uitstroom van mensen vanuit beschermd wonen of 
maatschappelijke opvang naar zelfstandige woningen in de 
regio is zover dat in november een breed bestuurlijk overleg 
staat gepland. Er is meer zicht gekregen op de kwantitatieve 
opgave, ook die voor Breda. Voor het vervolg betekent dit een 
nauwe afstemming tussen zorgpartners en corporaties, waarbij 
de invulling van een transferpunt en een goede beoordeling 
van draagkracht van buurten centraal zullen staan. Ook hier 
zullen we voor de vraag komen te staan hoe we de brug slaan 
tussen individuele begeleiding en het bevorderen van een goed 
woonmilieu of burenbetrokkenheid.

• Zorg en begeleiding anders organiseren
  De ontwikkelingen rond geschikte woningen voor senioren die 

thuis zwa(a)r(der)e zorg ontvangen, worden concreter. Surplus 
heeft onlangs een inspiratiesessie georganiseerd over de 
ontwikkeling in de Haagse Beemden, om daarmee het 
programma te voeden en de betrokkenheid van partners te 
verstevigen. Ook de ontwikkeling rond het te vernieuwen 
verpleeghuis Vuchterhage heeft inmiddels een nieuwe impuls 
gekregen.

  In het project ‘Eigenwijks Brabantpark’ is er overeenstemming 
tussen CZ, Thebe en de gemeente over de na te streven doelen 
en uitgangspunten Er is een kwartiermaker aangesteld die 
momenteel de netwerken in de wijk inventariseert, informeert 
en betrekt. De gesprekken over financieel ontschotten vinden nu 
plaats tussen gemeente en zorgkantoor. Tevens wordt nu gewerkt 
aan een Programma van Eisen voor de woonvoorziening die 
hier is voorzien, waarbij actief vanuit het project informatie uit 
de wijk wordt opgehaald ten behoeve van het PvE.

  Ten behoeve van de ontwikkelingen aan de Bernard de 
Wildestraat vinden tussen Raffy-Leystroom en WonenBreburg 
gesprekken plaats over het op te realiseren programma voor 
locatie Lâle. Naast de verschillende kwantitatieve aspecten – er 
vindt ook een massastudie plaats – komen hier ook visies over 
zelfstandig wonen, begeleiding van senioren, het leveren van 
zorg thuis e.d. aan de orde. 

  Er is inmiddels een gezamenlijke, regionale 24-7 dienst 
opgericht waar alle zorgaanbieders bij zijn aangesloten. 

• Respijtzorg voorziening en transmurale zorg
  De vraag naar respijtzorgvoorzieningen is groter dan het 

aanbod. Op dit moment is er nog geen concreet zicht op 
uitbreiding daarvan. De gemeente is inmiddels nauwer 
betrokken bij het actieve netwerk transmurale zorg.

• Nieuwe woon-zorg-initiatieven
  Vanuit het Versterkingsplan bestrijding dak- en thuisloosheid 

zijn in de afgelopen jaar twee woon-zorg gerelateerde 
projecten van start gegaan. De pilot “Onder de Pannen”, waar 
mensen in kunnen wonen bij anderen en begeleiding ontvan-
gen heeft plekken in Breda en Drimmelen gevonden. De pilot 
Springplank , waar het vinden en behouden van werk centraal 
staat in de begeleiding, heeft plekken in Oosterhout en Breda 
gevonden.

  In de Neuborgstraat is een begeleide woonvorm gerealiseerd als 
tussenstap naar zelfstandige huisvesting voor mensen vanuit de 
maatschappelijke opvang.

• Monitoring en sturing
  De regiegroep wonen en zorg verzorgt de monitoring in 

6-wekelijkse overleggen. Het streven is om meer concreetheid 
in de gezamenlijke opgave te krijgen. Hier draagt de onder-
bouwde aanname, die in het kader van Thuis in de Wijk is 
opgesteld, bij. Tevens worden de prognoses op het gebied van 
Verzorging en Verpleging gezamenlijk geactualiseerd en afgezet 
tegen de beschikbare gebiedsbeschrijvingen. De gemeente is 
gestart met een concept afwegingskader wonen en zorg bij 
ruimtelijke initiatieven, waar de regiegroep ook bij wordt 
betrokken. 

  Naast het streven naar meer concreetheid gaat de regiegroep 
op zoek naar manieren om de rode draad steviger te laten 
landen in de diverse projecten.

Tot slot
Het Programmaplan wonen en zorg Breda en het Pact zijn 
opgesteld en ondertekend in een periode van minder dan een jaar. 
Door de noodzakelijke beperkingen in contact en samenwerkings-
vormen werd het een digitale ondertekening. Dezelfde beperkingen 
zijn bepalend geweest voor het eerste uitvoeringsjaar van het Pact. 
Desondanks is op de meeste onderdelen vooruitgang en resultaat 
te noemen en dat wekt vertrouwen in toekomstige resultaten. Aan 
de bereidheid er gezamenlijk de schouders onder te zetten 
ontbreekt het niet. Wat ook blijkt uit de grote opkomst en 
betrokkenheid steeds tijdens onze bijeenkomsten. 

Pact Wonen en zorg Breda   | Pact Wonen en zorg Breda   |6 7


