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AMENDEMENT 2020-04-11
Onderwerp: Seniorenwoningen op locatie Dokter Jansencentrum 

overwegende dat
1. de gemeenteraad van Noordoostpolder zich in de raadsvergadering van 14 april 2020 

uitspreekt over de Nota van Uitgangspunten dokter Jansenlocatie;
2. het doel van deze nota is om een voorlopige visie te schetsen voor de te ontwikkelen 

woonlocatie op de plek van dit voormalige ziekenhuis en het omliggende terrein;
3. één van de zogenoemde belangrijke aspecten van de planvorming een gemêleerde woonwijk 

is, maar wel met nadruk gericht op een aantal doelgroepen;
4. met deze Nota van Uitgangspunten het proces in gang gezet wordt om tot een nieuwe invulling 

van deze locatie te komen;
5. als alles volgens planning verloopt dit jaar de nieuwe Woonvisie wordt vastgesteld,

van mening dat
1. één van de kerndoelen van de nieuwe Woonvisie is een programma toe te voegen dat gericht is 

op senioren;
2. hiermee wordt ingespeeld op de veranderende bevolkingssamenstelling én om doorstroming in 

de woningvoorraad op gang te brengen;
3. volgens experts deze doorstroming een gunstige uitwerking zal hebben op de vooruitzichten 

voor starters - waaronder jongeren - op de woningmarkt;
4. de locatie van het voormalige dokter Jansencentrum zich bij uitstek leent om een aanzienlijke 

bijdrage te leveren aan het verwezenlijken van bovengenoemd kerndoel;
5. binnen de huidige uitgangspunten de nadruk vooral ligt op andere doelgroepen dan senioren,

besluit het voorstel gewijzigd vast te stellen:

In te stemmen met de Nota van uitgangspunten Dokter Jansenlocatie, met dien verstande dat de 
tekst op de pagina’s 22 en 23 (uitgangspunt 4.6) als volgt wordt aangevuld:

Tekst pag. 22
Eén van de kerndoelen van de nieuwe Woonvisie is om meer dan in het verleden een programma toe 
te voegen, dat gericht is op senioren om zo te reageren op de veranderende bevolkingssamenstelling 
én om doorstroming in de voorraad op gang te brengen. We bieden mogelijkheden voor experimenten 
en willen nieuwe kwaliteiten toevoegen om daarmee de aantrekkelijkheid van Noordoostpolder te 
vergroten. De locatie Urkerweg 1 leent zich bij uitstek voor zo’n kwaliteitsimpuls.
Bij de herontwikkeling van de locatie van het Dr. Jansencentrum geven we prioriteit aan de 
realisatie van seniorenwoningen, hiermee sluiten we aan bij het kerndoel van de nieuwe 
Woonvisie van een programma speciaal gericht op senioren.

Tekst pag. 23
Voor alle doelgroepen betaalbare woningen;
De betaalbaarheid staat onder druk. Woonlasten stijgen waardoor o.a. starters niet kunnen toetreden. 
Door aanbod te creëren voor senioren op de woningmarkt, kan doorstroming bevorderd worden. Het
creëren van dit aanbod is dan ook een belangrijk speerpunt voor de te ontwikkelen 
woonlocatie, waarbij voldoende oog is voor de uiteenlopende financiële mogelijkheden van de 
doelgroep ‘senioren’.
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