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Nederland

Op dit moment telt Nederland:
In 2040 zal Nederland tellen:
- 3.000.000 65-plussers
- 4.800.000 65-plussers
- 730.000 80-plussers
- 1.600.000 80-plussers
- 270.000 mensen met dementie
- 550.000 mensen met dementie
Er is sprake van “dubbele vergrijzing” in Nederland. Het aantal ouderen neemt toe,
maar ook het percentage ouderen met een zorgbehoefte neemt toe.
Overheidsbeleid actief sinds 2012
• Scheiden wonen en zorg
• Mensen moeten langer in een thuissituatie blijven wonen
• Deregulering, laat de markt het maar oplossen
Wat willen senioren?
• Eigen regie/verantwoordelijkheid
• Een prettige woonomgeving
• Langer in een thuis situatie blijven wonen
• Een veilige en beschermde woonomgeving
• Zorg en ondersteuning alleen als het moet, liefst zo min mogelijk
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Deventer

In de tabel hiernaast is goed te zien dat het aantal ouderen (65 jaar en
ouder) de afgelopen jaren flink is toegenomen in Deventer.
Zoals ook uit het document ‘feiten en cijfers Deventer 2017’ blijkt zal
Deventer de komende jaren ontgroenen en de vergrijzing zal verder
doorzetten. Zo is de verwachting dat de komende 20 jaren het aantal
ouderen met 50% zal toenemen.
Vaak wonen ouderen nog te groot en is er weinig alternatief naar een
huiselijke omgeving waar ook zorg in de nabijheid is. Dit betekent een
toenemende behoefte aan geschikte woningen voor ouderen die
(eventueel) zorg behoeven.
De extramuralisering leidt tot de toetreding van nieuwe doelgroepen
tot de woningmarkt. Daarvoor gaat het merendeels om huisvesting in
bijzondere woonvormen in combinatie met zorg.
Bovendien ervaart 48% van 65+’ers in Deventer gevoelens van
eenzaamheid.
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Deventer

Uit de tabel hiernaast blijkt dat er relatief veel
ouderen in de binnenstad (omgeving Brink)
wonen.

In het document ‘doorrekening
woningbouwplannen per wijk 2017’ -die
beschikbaar is op de site van de gemeente- staat
een tabel opgenomen met de ontwikkeling van het
aantal personen van 65+ in de binnenstad.
Opvallend is dat het aantal alsmaar zal toenemen
terwijl het aantal van andere leeftijdscategorieën zal
afnemen. Dit brengt een grote opgave met zich mee
om te voorzien in passende woonruimte.

