
	  

Aan	  het	  College	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders	  van	  Tilburg	  	  

Vragen	  ex	  art.	  47	  Reglement	  van	  Orde	  	  

Tilburg,	  24	  maart	  2015	  

Betreft:	  Seniorenappartementen	  Heyhoef	  

	  

Geacht	  College,	  	  

De	  PvdA	  fractie	  heeft	  vandaag	  gesproken	  met	  de	  voorzitter	  en	  de	  secretaris	  van	  huurderscommissie	  
Heyhoef.	  	  Deze	  huurderscommissie	  zet	  zich	  in	  voor	  250	  bewoners	  woonachtig	  in	  165	  appartementen	  

bij	  winkelcentrum	  Heyhoef.	  Deze	  appartementen	  zijn	  in	  bezit	  van	  woningbouwcorporatie	  Wonen	  
Breburg	  en	  worden	  grotendeels	  bewoond	  door	  ouderen	  (90	  %	  van	  de	  bewoners	  is	  55	  jaar	  en	  ouder	  /	  
75%	  is	  65	  jaar	  en	  ouder).	  De	  huurderscommissie	  loopt	  tegen	  een	  aantal	  zaken	  aan	  die	  moeilijk	  

oplosbaar	  zijn.	  In	  dit	  geval	  vraagt	  de	  PvdA	  fractie	  uw	  aandacht	  voor	  deuren	  die	  voor	  senioren	  moeilijk	  
te	  openen	  zijn.	  De	  toegangsdeuren	  van	  de	  wooncomplexen	  zijn	  door	  middel	  van	  deurlasers	  makkelijk	  
te	  openen	  en	  dus	  prima	  toegankelijk	  voor	  senioren.	  De	  deuren	  aan	  de	  achterzijde	  die	  toegang	  bieden	  

tot	  de	  bergingen	  en	  tot	  de	  achterzijde	  van	  de	  wooncomplexen	  zijn	  echter	  alleen	  met	  veel	  kracht	  te	  
openen.	  Gevolg	  is	  dat	  veel	  senioren	  hun	  afvalcontainers	  niet	  zelf	  meer	  aan	  de	  straat	  kunnen	  zetten	  
en	  niet	  meer	  in	  hun	  berging	  kunnen	  komen.	  Dit	  heeft	  weer	  tot	  gevolg	  dat	  senioren	  die	  nog	  kunnen	  

fietsen	  hun	  fiets	  met	  moeite	  of	  niet	  meer	  (zelfstandig)	  in	  de	  berging	  kunnen	  ophalen	  en	  terugzetten.	  
Wonen	  Breburg	  heeft	  aangegeven	  de	  aanpassingen	  die	  nodig	  zijn	  niet	  te	  willen	  bekostigen.	  De	  
gemeente	  (WMO)	  heeft	  aangegeven	  niet	  verantwoordelijk	  te	  zijn	  voor	  aanpassingen	  in	  openbare	  

ruimten	  van	  wooncomplexen.	  De	  PvdA	  fractie	  ziet	  dit	  in	  een	  tijd	  waarin	  we	  van	  ouderen	  verwachten	  
dat	  ze	  zo	  lang	  mogelijk	  zelfstandig	  blijven	  wonen	  als	  een	  onwenselijke	  situatie.	  	  

De	  PvdA	  fractie	  stelt	  de	  volgende	  vragen.	  	  

1. Is	  er	  een	  mogelijkheid	  om	  bovengenoemde	  appartementen	  officieel	  aan	  te	  duiden	  als	  
seniorenappartementen	  (gezien	  de	  doelgroep	  die	  er	  in	  grote	  meerderheid	  woont)	  zodat	  

aanpassingen	  makkelijker	  te	  realiseren	  zijn?	  

2. Welke	  rol	  kan	  en	  wil	  het	  college	  hierin	  vervullen?	  

3. Is	  het	  college	  meer	  in	  het	  bijzonder	  bereid	  om	  met	  Wonen	  Breburg	  in	  overleg	  te	  treden	  over	  
toegankelijke	  deuren?	  Graag	  met	  toelichting.	  	  

4. Ziet	  het	  college	  een	  mogelijkheid	  om	  via	  de	  WMO	  toegankelijke	  deuren	  	  te	  bekostigen?	  

	  



In	  afwachting	  van	  uw	  beantwoording	  en	  met	  vriendelijke	  groet,	  	  

Bea	  Mieris	  

	  

	  
	  
	  

	  

 
 
 
	  


