Inbreng Wijkraad Dommelen tijdens commissievergadering 14 januari 2010 onderwerp Stokerwei 2
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Aaangaande het appartementencomplex "Stokerwei 2" heeft het college vrijwel alle bezwaren
weerlegd, met uitzondering van de bezwaren van de waterschappen. Voor het niet ontvankelijk
verklaren van de bezwaren werd gebruik gamaakt van landelijke normen, waaruit zou blijken, dat er
geen verkeers- en parkeerproblemen te verwachten zijn.
Aangezien cijfers kennelijk erg belangrijk zijn, willen we even stilstaan bij de demografische
ontwikkeling van Valkenswaard. Valkenswaard telt op 1 januari 2009 30.875 inwoners, waarvan er
9.206 woonachtig zijn in Dommelen. In de kern van Valkenswaard wonen 4.735 mensen van boven
de 65 jaar, ofwel 23% van alle bewoners in de kern. In Dommelen zijn dat 874 inwoners ten opzichte
van 4.735, ofwel 9,5%. Landelijk gezien bedraagt dit percentage 15,1%.
Hoe komt het dat de verschillen in Valkenswaard zo groot zijn. Welnu, de afgelopen jaren is er een
enorme uitstroom geweest van senioren, die verhuisden naar de kern van Valkenswaard. Uit navraag
naar de redenen waarom, blijkt dat de 2 belangrijkste zijn:
1.

Men woont dichter bij de voorzieningen

2. Sfeer
Als we nu kijken naar de inwoners in de leeftijdscategorie 45 <> 65, dan hebben we het in Dommelen
over 3.088 burgers, ofwel 33,5%. Het mag duidelijk zijn, dat deze grote groep niet allemaal in het
centrum kan wonen. Om ervoor te zorgen dat deze mensen in de wijk kunnen blijven wonen, is het
belangrijk, dat aan de 2 belangrijkste wensen (voorzieningen en sfeer) tegemoet wordt gekomen. In
Dommelen was men over het algemeen enthousiast, dat er een seniorenappartementencomplex
wordt gebouwd aan de Stokerwei, maar het enthousiasme is inmiddels behoorlijk geslonken.
Helaas blijkt namelijk, dat het eigenlijk handelt om starterswoningen, waarbij aandacht is besteed
aan de toegankelijkheid van rolstoelen. In de centrale ruimte komt een AHOED, waardoor er geen
ontmoetingsruimte is voor de bewoners. Ook buiten is niet gedacht aan wandelpaden en zitbanken.
Het uitgangspunt is duidelijk, dat er wordt voorzien in hulp op het moment, dat men ziek wordt. Als
we bedenken, dat de zorg in de toekomst steeds afhankelijker wordt van mantelzorg en dat de
overheid strooit met kreten als "regie over eigen leven", "Levensloop bestendige wijken" dan mag
toch verwacht worden, dat nieuwbouwwoningen worden uitgerust met voorzieningen, zoals
beeldcommunicatie met de achterban en domotica.
Een bijkomstigheid van ouder worden is, dat de mobiliteit afneemt, als de leeftijd vordert. Het is dan
ook belangrijk, dat er een virtueel loket komt van de gemeente, de banken en andere
dienstverleners, opdat men niet altijd naar het centrum moet om de benodigde informatie en
documenten te verkrijgen. In de huidige tijd met de moderne infrastructuur is dat ook niet meer
nodig. Daarom is het belangrijk, dat bij nieuwbouwwoningen in de wijk aan voornoemde
voorwaarden wordt voldoen, zodat het ook voor senioren prettig wonen blijft in Dommelen.

