
Een kleiner huis was niet te vinden … 

‘Als ze willen dat grote huizen beschikbaar komen voor gezinnen, moeten er wel goede huizen worden 

gebouwd voor senioren.  Vorig jaar wilde ik weg uit mijn grote huis in Breukelen. Dat huis was snel 

verkocht, maar het lukte me niet om een fijn, kleiner en betaalbaar huis te vinden in de buurt. Omdat 

ik mijn huis uit moest, kreeg ik haast en kocht ik een huis dat wel beschikbaar was. Nu woon ik in 

Loenen, weer in een groot huis. Daarin kan gemakkelijk een gezin van vier of vijf personen wonen…  Ik 

ben alleen en 70 jaar oud. En ik ben niet de enige. Om mij heen zijn veel ouderen die alleen in een 

groot huis wonen. Zij willen wel anders maar kunnen nergens heen.’ 

Dit is een van de vele reacties op onze Oproep WONEN in Stichtse Vecht. Er zijn veel mensen die graag 

willen verhuizen naar een andere woning. Naar een modern appartement of naar een kleine(re) 

grondgebonden woning met een tuintje. Er zijn ook mensen die graag samen met gelijkgestemden 

willen wonen: ieder in een eigen huis of appartement, maar met bijvoorbeeld gemeenschappelijke 

tuin en ontmoetingsruimtes. En al die mensen komen tot dezelfde conclusie: wat ze zouden willen is 

niet te vinden in Stichtse Vecht … 

De reacties komen uit alle hoeken van de gemeente, door alleenstaande en samenwonende mensen 

van allerlei leeftijden. Zij wijzen ons tevens op mogelijke bouwlocaties. Ook maatschappelijk betrokken 

organisaties – zoals wijkcommissies, kerken en gezondheidscentra – delen hun zorgen en 

aandachtspunten over wonen in Stichtse Vecht met ons.  

Op zoek naar verhalen 

Wij bundelen en analyseren alle verhalen. Daarover gaan we in gesprek. Met de gemeente Stichtse 

Vecht en met de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 

2022.  

Heeft u uw woonwensen en knelpunten nog niet met ons gedeeld? Doe dat dan alsnog!  

Vul het formulier in op www.seniorenraadsv.nl, bel 0346 794049 of mail naar 

samenspraak@seniorenraadsv.nl.  

 

 

  

31-12-2021 

 

 

http://www.seniorenraadsv.nl/
mailto:samenspraak@seniorenraadsv.nl

