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De WOWW, zet zich in om de wensen qua Wonen & Welzijn van ouderen in Willemstad 
in kaart te brengen, mee te denken en bij te dragen aan een heldere toekomst visie, 

ter ondersteuning, bewustwording en advisering van alle betrokken partijen

Werkgroep Ouderen Welzijn Willemstad (WOWW)
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Wat is het streven;

▪ Stichting ,,Steunpunt Willemstad “ in de Veste, 
met raad en daad ondersteunen

▪ Inzicht wat is er al qua voorzieningen en 
woonvormen in Willemstad en Helwijk

▪ Bewonersonderzoek 2020, wat zijn de wensen 
van de Willemstadter qua wonen en welzijn

▪ Bewustwording Willemstadter stimuleren

▪ Huidige knelpunten in kaart brengen & 
benoemen (Overheid & Gemeentebeleid)

▪ Visie ontwikkelen op toekomstig wonen en 
welzijn voor ouderen in Willemstad 

▪ Ondersteunen Senioren Raad /SAM /WAS/ 
Besturen en clubs in Willemstad

▪ Aansluiten bij belangrijke overlegorganen en 
projectgroepen

▪ Gevraagd en ongevraagd advies geven aan 
alle betrokken partijen en instanties

▪ Volgen ontwikkeling in Nederland en Moerdijk, 
over passende woonvormen

▪ Advies geven over mogelijke realisatie van 
nieuwe woningen die geschikt zijn voor 
ouderen (zowel koop als sociaal)

Werkgroep Ouderen Welzijn Willemstad (WOWW)

Meer passende woonvormen 

tussen thuis en het verpleeg huis



leden: Arie van der Giessen, Marten Meijer, Sheela Punt, Yolanda Rutten, Astrid Luijk van Veldhuizen, Dick Dolkemade, 
Marjolein de Wit, Nico Rijven (surplus), Edwin van Noordt  (Helwijk, Eric Maliepaard, afspraak informeren, haakt aan 
wanneer hij wil)

Hoe gaan we als WOWW te werk

Demografie;
• Willemstad woningen in 

kaart
• Inzicht wat wil de 

Willemstadse ouderen qua 
woon en zorgbehoefte

• Onderzoek naar bevolking 
samenstelling  Willemstad

• Aansluiten bij 
woningbehoefte onderzoek 
gemeente Moerdijk

Netwerken ;
• Verbinding zoeken met 

Seniorenraad, bestuur 
buurthuis Irene, WAS

• Senioren Adviesraad 
Moerdijk

• WMO Raad
• Woonkwartier
• Surplus
• Gemeente en Raad
• Stadstafel

Gebiedsplan en andere plannen;
• Inzicht in bestemmingsplan, 

talutenloods, gebouw Irene, 
huis van de wijk, Arsenaal

• Wat staat er in lopende 
gebiedsplannen

• Wat zijn de woningbouw 
plannen

• Link met andere projecten 
binnen de Stadstafel 

• Meepraten multifunctioneel 
gebouw  (stuurgroep) De Veste & Welzijn  algemeen;

• Stichting ,,Steunpunt Willemstad “ 
ondersteunen 

• “Verwachtingen” management
• Vrijwilligers ondersteuning, en opstellen 

jaarrekening
• Opvolgers Adriaan Schreuder 

ondersteunen
• Voorzieningen, wat is er, wat blijft er
• Infrastructuur voor minder validen in 

Willemstad
• Hangplek ouderen aan de haven, 

(wachthokje Zeeland)
• Mindervalide wandelroutes
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Landelijke en Gemeentelijke 
ontwikkelingen en subsidies
• “Wonen met Gemak 

project”
• Campagne Eenzaamheid
• Sociale en medische 

urgentie regelingen
• Subsidies uitpluizen
• Gemeentelijke projecten
• Stichting het Knarrehof, 

volgen qua mogelijkheden

Communicatie
• Lange termijn visie verduidelijken
• Prestaties geven in Stadstafel
• Wanneer informeren we wie en waarover
• Netwerken onderhouden en uitbouwen
• Opstart zoeken vrijwilligers “wonen met Gemak” project
• Nadenken over hoe communiceren, Facebook, Sterretje, 

anders



5

“Wapenfeiten” tot nu toe;

✓We ondersteunen Stichting ,,Steunpunt Willemstad “, het bestuur en Vrijwilligers 
van de Veste, met raad en daad 

✓We denken oplossingsgericht mee, inzake situatie de Veste, in gesprek met 
gemeente, directie Surplus  en Woonkwartier 

✓Nauwe contacten met het Willemstadse en Gemeentelijk netwerk
✓We helpen met de zoektocht naar nieuwe voorzitter Seniorenraad, 
✓Wij gaan in overleg met Senioren raad, deelnemen aan de Senioren Adviesraad 

Moerdijk (SAM)
✓Opstarten “Wonen met Gemak” project in samenwerking met Gemeente
✓ Stichting Knarrenhof, mogelijkheden onderzoeken andere woonvormen
✓ Partner in Woningbehoefte onderzoek gemeente Moerdijk in 2020 
✓ Aanspreekpunt ouderen over diverse “senioren” zaken


