Ruimte voor ouderen
Analyse stadsregio Turnhout

Versie 1 oktober 2016

Pagina 0

Deze analysenota is een onderdeel van het strategisch plan zorg voor de stadsregio Turnhout en
kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgroepen data en visie bestaande
uit:
Ive Van Bouwel (Stad Turnhout)
Tania Huybrechts (stadsregio Turnhout)
Cedric Heerman (stad Turnhout)
Veerle Claes (stad Turnhout)
Peter Anaf (stad Turnhout)
Marc Boeckx (stadsregio Turnhout)
Jurgen Van Echelpoel (gemeente Beerse)
Marleen Joris ( stad – OCMW Oud – Turnhout)
Nico Gillis (gemeente Vosselaar)
Tom Bosmans (OCMX Vosselaar)
Koen Van der Borght ( OCMW Turnhout)
Bert Willems (stad Turnhout)
Tom Bosmans (gemeente Vosselaar)
Anja Vervecken (OCMW Vosselaar)
Steve Van Dyck ( OCMW Beerse)
In samenwerking met de validatiegroep bestaande uit
Eric Vos: Burgemeester Turnhout
Filip Buijs: secretaris Turnhout
Peter Segers: Schepen Turnhout
Astrid Wittebolle: Schepen Turnhout
Luc Op de Beeck: voorzitter OCMW Turnhout
Bart Michielsen: secretaris OCMW Turnhout
Marc Smans, burgemeester Beerse
Tinneke Claeys, secretaris Beerse
Stefan Poortmans: Schepen Beerse
Simonne Woestenborghs: voorzitter OCMW Beerse
Sofie Damen, OCMW secretaris Beerse
Jos Vinckx: burgemeester Oud – Turnhout
Stef Vanherck: secretaris Beerse
Marleen Joris: voorzitter OCMW Oud- Turnhout
Leo Van Miert, schepen Oud-Turnhout, voorzitter gemeenteraad
Josee Heykants- Jansens, burgemeester Vosselaar
Bert Joppen, secretaris Vosselaar
Eric Versmissen, OCMW voorzitter Vosselaar
Kristin Damen, OCMW secretaris Vosselaar
Marc Woestenborghs, schepen Vosselaar
© 2016 Stadsregio Turnhout

Versie 1 oktober 2016

Pagina 1

Inhoud
1)

2)

Inleiding ........................................................................................................................................... 3
1.1

Aanleiding opmaak strategisch plan zorg ............................................................................... 3

1.2

Aanpak ruimtelijke analyse ..................................................................................................... 3

Bevolkingsanalyse en –prognose van de ouderen .......................................................................... 5
2.1 Stadsregio Turnhout ...................................................................................................................... 6
2.2 Wijkanalyse.................................................................................................................................... 9

3)

Levensloopbestendige gebieden ................................................................................................... 16
3.1 Uitgangspunten ........................................................................................................................... 16
3.2 Criterium levensloopbestendig gebied ....................................................................................... 17
3.2.1 Criterium wonen .................................................................................................................. 17
3.2.2 Criterium welzijn en zorg...................................................................................................... 20
3.2.3 Criterium dienstverlening ..................................................................................................... 23
3.3 Afbakening levensloopbestendige gebieden .............................................................................. 27
3.3.1 Beerse-Vlimmeren ................................................................................................................ 27
3.3.2 Beerse-Centrum ................................................................................................................... 28
3.3.3 Vosselaar .............................................................................................................................. 29
3.3.4 Turnhout-centrum (incl. Heizijdse Velden & noorden, speelkaartenwijk en Zevendonk) ... 29
3.3.5 Turnhout-Schorvoort ............................................................................................................ 32
3.3.6 Turnhout-Parkwijk ................................................................................................................ 32
3.3.7 Oud-Turnhout-Oosthoven .................................................................................................... 33
3.3.8 Oud-Turnhout-Centrum (incl. Zwaneven) ............................................................................ 34

4)

Naar een programmatie voor de levensloopbestendige gebieden .............................................. 35
4.1 Woonzorgcentra .......................................................................................................................... 35
4.1.1 Programmatiecijfer............................................................................................................... 35
4.2 Assistentiewoningen ................................................................................................................... 36
4.2.1 Naar een programmatienorm .............................................................................................. 36
4.2.2 Behoefte vs aanbod (bestaand/gepland) ............................................................................. 38
4.2.3 Overschot/Tekort ................................................................................................................. 41

Versie 1 oktober 2016

Pagina 2

1) Inleiding
1.1 Aanleiding opmaak strategisch plan zorg
Zoals de rest van Vlaanderen, wordt ook de stadsregio geconfronteerd met een vergrijzing en
verzilvering van haar bevolking. Echter naarmate de leeftijd verhoogt, neemt de kans op
kwetsbaarheid toe. Dit moeten we als samenleving aanvaarden en het daagt ons uit om ons hierop
te organiseren. Om het welzijn en de goede gezondheid van onze bewoners te bewerkstelligen, te
behouden en te verbeteren, moeten we werk maken van een kwaliteitsvol woon- zorg-, hulp- en
ondersteuningsaanbod ingebed in de samenleving.
De veranderende maatschappelijke, demografische, financieel-economische, wetenschappelijke en
technologische realiteiten enerzijds en de wensen en verwachtingen van senioren anderzijds, dagen
ons echter uit om hierbij creatief te zoeken naar nieuwe wegen die de kwaliteit, continuïteit en
betaalbaarheid van huisvesting, zorg en ondersteuning van (kwetsbare) ouderen behouden en
bevorderen
Met het strategisch plan zorg ontwikkelen we een globale visie en strategie die als leidraad zal
ingezet worden voor de uitbouw van een performant aanbod in de stadsregionale ouderenzorg. Met
de opmaak van het strategisch plan zorg willen we sterke partnerschappen smeden tussen de diverse
beleidssectoren, publieke en private partners en het onderwijs. De integrale aanpak zal leiden tot de
optimale inzet van het zorgaanbod en bijdragen tot het ontwikkelen van innovatieve zorgprojecten.
In het kader van het behoud van zelfstandigheid, de integratie in de samenleving en de
vermaatschappelijking van de zorg is de ruimtelijke (stedenbouwkundige) planning van welzijns- en
zorgvoorzieningen en de inplanting van gebouwen en (zorg)woongelegenheden, als flankerende
maatregelen, hierbij van cruciaal belang.
Dit uitgangspunt leidde tot het ontwikkelen van een ruimtelijke afwegingskader voor de inplanting
van woonzorgvoorzieningen voor senioren. Het is een belangrijk onderdeel van het strategisch
beleidsplan zorg. Dit afwegingskader vormt de grondslag waarop de inplanting van
woon(zorg)voorzieningen afgewogen zal worden en bepaalt welke wijken levensloopbestendig zijn,
welke wijken prioritair en het meest aangewezen zijn om te investeren in woonzorgvoorzieningen.

1.2 Aanpak ruimtelijke analyse
De stadsregio Turnhout staat voor een grote uitdaging wil het de toekomstige ouderen volop
ondersteunen in hun wens om zelfstandig en kwaliteitsvol thuis te kunnen blijven wonen in eigen
wijk.
Om dit mogelijk te maken, deden wij een analyse van de 15 wijken van de stadsregio Turnhout. We
baseerden ons hiervoor op de methodiek van de studie ‘Ruimte voor ouderen’ van de stad Gent.
Zo wordt in dit deel (de analyse) beschreven waar de 60-plussers en 80-plussers wonen en waar de
(woon)voorzieningen voor ouderen zich situeren. Hierbij wordt gefocust op serviceflats (SF),
assistentiewoningen (AW) en woonzorgcentra (WZC). Er werd tevens in kaart gebracht wat de
toekomstige nood aan assistentiewoningen kan zijn, welke welzijn -, zorg- en dienstverlening in de
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wijk aanwezig is en hoe het openbaar vervoer is uitgebouwd.
Niettegenstaande thuiszorgdiensten een cruciale rol kunnen spelen in het ondersteunen van
ouderen bij hun wens om langer thuis te kunnen blijven wonen, worden ze in de analyse niet
expliciet vermeld. Deze diensten zijn volop in transitie . Ze gaan steeds meer wijkgerichte
georganiseerde zorg- en dienstverlening aan huis bieden. In die zin zijn zij eveneens een belangrijke
partner in het realiseren van een levensloopbestendig gebied. Ze zijn echter niet ruimtelijk te
situeren. In principe zijn zij in alle wijken actief.
De analyse brengt de woonnoden van het grondgebied van de stadsregio Turnhout, en van elke wijk,
gerelateerd aan de samenstelling van deze wijk, in kaart. Op basis van deze eerste screening werd
nagedacht over hoe levenslang wonen zich gebiedsgericht vertaalt in zgn. ‘levensloopbestendige
gebieden’.
Binnen deze ‘levensloopbestendige gebieden’ werd de oefening van vraag en aanbod opnieuw op
elkaar afgetoetst om op die manier een basis te geven aan de werkgroep visie om een strategie uit te
werken omtrent ruimte voor ouderen in de stadsregio Turnhout.
Op deze manier hopen we op de juiste plaats de juiste woonvorm te voorzien.
De betaalbaarheid van de woon(zorg)initiatieven blijkt erg belangrijk te zijn. Dit wordt in een latere
fase verder onderzocht. Zo kan er bijvoorbeeld in wijken met veel sociale huurders extra ingezet
worden op het realiseren van sociale assistentiewoningen.
De scope ligt in de eerste plaats op het zelfstandig wonen van de oudere. Woonzorgcentra (WZC))
werden in deze oefening meegenomen omwille van diverse redenen:
-

-

De aanwezigheid van een WZC in de wijk is een meerwaarde als we het idee van
levensloopbestendige gebied nastreven. Het betekent dat de oudere, zelfs met een hoge
graad van zorgbehoevendheid, in zijn eigen wijk over een passend woonalternatief beschikt;
Een AW aanpalend of in de dichte nabijheid van een woonzorgcentrum kan op het
woonzorgcentrum beroep doen voor ondersteuning en zorg (vb de crisis- en
overbruggingszorg).

Deze analyse kan beschouwd worden als een hulpmiddel voor iedereen die betrokken is bij de
realisatie van alle vormen van wonen voor ouderen. Het kan ondersteunend werken in het maken
van keuzes zoals:
-

Waar inzetten op extra AW;
Hoeveel AW komen er bij voorkeur in welke wijk;
Hoe wijken levensloopbestendig maken;
…

Om de twee jaar wordt een update gemaakt van deze analyse, voor wat betreft de lijst van
bestaande en geplande assistentiewoningen en woonzorgcentra, het tekort/overschot per
wijk/levensloopbestendige gebied en het aanbod aan basisdienstverlening. De demografische
prognoses worden driejaarlijks aangepast, op basis van de prognoses van de Studiedienst van de
Vlaamse Regering (die vanaf 2015 driejaarlijks worden geactualiseerd).
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2) Bevolkingsanalyse en –prognose van de ouderen
Een demografische analyse van de ouderen is cruciaal voor de verdere uitwerking van deze studie
‘ruimte voor ouderen’. Als we duidelijk in kaart kunnen brengen waar de 60+ en 80+ wonen, kunnen
we perfect nagaan waar onvoldoende aangepaste (woon)voorzieningen zijn voor deze
bevolkingsgroep.
In de analyse werd de leeftijd bewust vanaf 60 jaar gelegd omdat dit de ouderen van de nabije
toekomst zijn. Zij zullen de doelgroep zijn op het moment van de realisatie van bijkomende
aangepaste woonvoorzieningen. Om in te schatten hoeveel woonvoorzieningen voor ouderen er
nodig zijn, wordt gekeken naar de schatting van hoe de bevolking in de stadsregio Turnhout de
komende jaren zal aangroeien of verminderen (bevolkingsprognose). We kijken daarvoor 5 jaar
vooruit.
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2.1 Stadsregio Turnhout
De bevolkingsprognose van de studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) tonen voor heel
Vlaanderen een toenemende vergrijzing (60+) en verwitting (80+) aan. Als we deze prognoses
vertalen naar de situatie in de stadsregio Turnhout stellen we vast dat:
-

Het aandeel 60-plussers evolueert van 25,05% in 2015 naar 31,71% in 2030;
Het aandeel 60-79 jarigen evolueert van 20,09% in 2015 naar 24,49% in 2030;
Het aandeel 80-plussers evolueert van 4,96% in 2015 naar 7,22% in 2030.

Evolutie aandeel senioren 1990 tot
2015 en prognose 2015-2030

1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030

35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

60-79 jaar

80+ jaar

60+ jaar

Hierbij merken we een sterke toename van het aandeel van senioren binnen de bevolking. Opvallend
hierbij is dat de stijging in de komende vijftien jaar (6,25%) groter zal zijn dan de afgelopen vijftien
jaar (4,97%). Dit ligt voornamelijk in de sterkere voorspelde groei van de 60-79-jarigen aangezien de
groei van de 80-plussers lichtjes afneemt.
Aandeel 60-plussers

2015

2020

2025

2030

Beerse
Vosselaar
Turnhout
Oud-Turnhout
Stadsregio Turnhout

22,79%
24,29%
25,20%
28,84%
25,05%

25,69%
26,81%
27,10%
31,07%
27,37%

29,02%
29,27%
29,21%
33,60%
29,84%

31,35%
31,24%
30,91%
35,37%
31,71%

Aandeel 60-79jarigen
Beerse
Vosselaar
Turnhout
Oud-Turnhout
Stadsregio Turnhout

2015

2020

2025

2030

18,61%
20,02%
19,82%
23,04%
20,09%

20,52%
21,32%
21,13%
24,45%
21,53%

23,08%
23,48%
23,05%
25,93%
23,54%

24,55%
24,30%
24,05%
26,11%
24,49%
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Groei
2015-2030
+8,56%
+6,95%
+5,71%
+7,12%
+6,66%

Groei
2000-2015
+,6,57%
+6,74%
+3,11%
+9,88%
+5,35%

Groei
2015-2030
+5,94%
+4,27%
+4,23%
+3,06%
+4,40%

Groei
2000-2015
+4,50%
+4,16%
+0,83%
+6,82%
+2,96%
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Aandeel 80-plussers

2015

2020

2025

2030

Beerse
Vosselaar
Turnhout
Oud-Turnhout
Stadsregio Turnhout

4,18%
4,27%
5,39%
5,20%
4,96%

5,17%
5,49%
5,97%
6,62%
5,84%

5,95%
5,79%
6,16%
7,67%
6,30%

6,80%
6,95%
6,86%
9,26%
7,22%

Groei
2015-2030
+2,61%
+2,68%
+1,48%
+4,06%
+2,26%

Groei
2000-2015
+2,07%
+2,58%
+2,28%
+3,06%
+2,40%

Bij de analyse per gemeente merken we dat er in alle gemeenten tussen 2015 en 2030 een groei
voorspeld wordt in het aandeel senioren. Hierbij valt voornamelijk een sterke groei op bij de 60-79jarigen in Beerse, Vosselaar en Turnhout. Uitzondering is Oud-Turnhout waar de groei van de 80plussers sterker voorspeld wordt dan de groei van de 60-79-jarigen.
Oud-Turnhout heeft het grootste aandeel senioren waarbij we wel moeten vaststellen dat de
voorspelde groei tussen 2015-2030 (7,12% voor de 60-plussers) lager ligt dan de vastgestelde groei
tussen 2000-2015 (9,88% voor de 60-plussers). Enkel de groei van de 80-jarigen blijft sterker
toenemen (van 3,06% groei tijdens de afgelopen 15 jaar naar 4,06% groei voorspeld in de volgende
15 jaar).
In Turnhout blijkt er een sterke groei bij de 60-79-jarigen aan te komen waarbij de voorspelde groei
van de 80-plussers lager ligt dan de afgelopen 15 jaar.
In Vosselaar blijft het aandeel senioren in dezelfde maten groeien zoals de afgelopen 15 jaar. Maar in
Beerse krijgt de groei een stroomversnelling door een sterkere toename van het aandeel 60-79jarigen.
De absolute aantallen 60-plussers, 60-79-jarigen en 80-plussers en de prognoses van deze
leeftijdscategorieën geven een nog duidelijker beeld van de vergrijzing/verwitting:
-

Het aantal 60-plussers stijgt van 21.060 in 2015 tot 27.830 in 2030 (groei = 32,15%)
Het aantal 60-79-jarigen stijgt van 16.890 in 2015 tot 21.495 in 2030 (groei = 27,26%)
Het aantal 80-plussers stijgt van 4.170 in 2015 tot 6.334 in 2030 (groei = 51,89%)
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Evolutie aantal senioren 1990 tot
2015 en prognose 2015-2030 in de
stadsregio
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Uit de cijfers blijkt dat de groep van 60-79-jarigen de komende 15 jaar sterk stijgt, maar dat vooral de
groep van 80-plussers het sterkst zal toenemen in de stadsregio Turnhout.

Aantal 60-plussers

2015

2020

2025

2030

Beerse
Vosselaar
Turnhout
Oud-Turnhout
Stadsregio Turnhout

4.023
2.622
10.731
3.684
21.060

4.461
2.950
11.850
4.057
23.498

5.329
3.284
12.961
4.406
25.980

5.807
3.556
13.822
4.644
27.830

Aantal 60-79-jarigen

2015

2020

2025

2030

Beerse
Vosselaar
Turnhout
Oud-Turnhout
Stadsregio Turnhout

3.285
2.161
8.438
3.006
16.890

3.706
2.347
9.239
3.192
18.484

4.237
2.634
10.227
3.400
20.498

4.548
2.766
10.753
3.428
21.495
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Groei
2015-2030
+1.784
+934
+3.091
+960
+6.769

Groei
2000-2015
+1.477
+864
+2.203
+1.404
+5.948

Groei
2015-2030
+1.264
+604
+2.315
+423
+4.605

Groei
2000-2015
+1.071
+572
+1.110
+992
+3.745
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Aantal 80-plussers

2015

2020

2025

2030

Beerse
Vosselaar
Turnhout
Oud-Turnhout
Stadsregio Turnhout

738
461
2.293
678
4.170

935
604
2.611
864
5.014

1.092
650
2.734
1.008
5.482

1.259
791
3.069
1.216
6.334

Groei
2015-2030
+521
+330
+776
+537
+2.164

Groei
2000-2015
+406
+292
+1.093
+412
+2.203

Bij de analyse per gemeente merken we dat het grootste aantal senioren in de stad Turnhout woont.
Het is ook hier dat de sterkste groei in aantal senioren te verwachten valt. Dit is een gevolg van een
verdubbeling in de voorspelde groeisnelheid van het aantal 60-79-jarigen t.o.v. de groei in de periode
2000-2015. Terwijl de groeisnelheid van het aantal 80-plussers afneemt.
In Oud-Turnhout krijgen we een omgekeerde beweging waarbij we een sterkere groei zien bij de
80+plussers, maar dat de groei van het aantal 60-79-jarigen halveert t.o.v. de afgelopen 15 jaar.
In Vosselaar en Beerse valt een algemene sterke groei van senioren op zowel bij de 60-79-jarigen als
80-plussers. We merken wel dat er in Beerse een sterkere groei te verwachten valt dan in Vosselaar.

2.2 Wijkanalyse
Om een beeld te krijgen van waar de 60-plussers en 80-plussers nu en in de toekomst (zullen) wonen
in de stadsregio, hebben we de CENSUS-data (2011) en de prognoses van de SVR geëxtrapoleerd op
wijkniveau1. Hiervoor gebruiken we als startbasis de 15 wijken zoals ingedeeld voor de stadsregio op
15 april 2015 .

1

Het aantal 60-79-jarigen in 2030 werd hierbij over de wijken verdeeld overeenkomstig de verdeling over de
wijken van de 40-59-jarigen in 2011 aangezien zij toen deze leeftijd hadden. Het aantal 80-plussers in 2030
werd hierdoor over de wijken verdeeld overeenkomstig de verdeling over de wijken van de 60-79-jarigen.
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Een belangrijke kanttekening in de berekeningswijze is dat prognoses in feite enkel gemaakt worden
voor grote gebieden. Hoe meer men inzoomt naar een lagere schaal, hoe groter de foutenmarge
wordt. Bij een verdeling van de prognosecijfers naar wijkniveau kan er bijvoorbeeld geen rekening
gehouden worden met mogelijke interne verhuisbewegingen binnen de stadsregio. De cijfers gaan er
dus van uit dat de (toekomstige) 60-plussers en 80-plussers in dezelfde wijk blijven wonen, terwijl dat
niet altijd zo zal zijn.
60-plussers
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de wijken volgens het aantal 60-plussers:
Aantal 60-plussers per wijk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Turnhout-Centrum
Beerse-Centrum
Turnhout-Stedelijk wonen west
Turnhout-Stedelijk wonen oost
Oud-Turnhout-centrum
Turnhout-Zuidelijke wijken
Vosselaar-West
Oud-Turnhout-Zwaneven
Vosselaar-Oost
Oud-Turnhout-Oosthoven
Beerse-Den Hout
Beerse-Vlimmeren
Turnhout-Heizijdse Velden & Noorden
Vosselaar-Noord
Turnhout-Zevendonk & Zuiden

Effectief aantal in
2011
(o.b.v. census
2011-data)
3.747 (13.588)
2.248 (9.900)
1.846 (8.095)
1.819 (8.474)
1.652 (6.272)
1.603 (6.807)
1.012 (3.777)
870 (2.851)
860 (2.851)
800 (3.801)
625 (3.845)
644 (3.311)
591 (2.365)
519 (2.537)
454 (2.053)

Prognose 2030
(o.b.v. prognose
SVR 2015)
4.272 (14.450)
3.362 (10.523)
2.600 (8.926)
2.854 (9.529)
2.237 (6.373)
2.433 (7.159)
1.296 (3.962)
1.064 (2.687)
1.454 (4.568)
1.343 (4.073)
1.374 (4.288)
1.071 (3.715)
872 (2.488)
806 (2.853)
792 (2.165)

Er werd een overzichtskaart gemaakt van het aantal 60-plussers per wijk. Hoe meer rood de wijk
kleurt, hoe meer 60+ ers in die wijk wonen.
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Effectief aantal 60-plussers in 2011 in de stadsregio Turnhout op wijkniveau (census 2011)

Prognose van het aantal 60-plussers in 2030 in de stadsregio Turnhout op wijkniveau
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60-79-jarigen
In 2011 wonen de meeste 60-79-jarigen in Turnhoutse centrumwijken (centrum, oost & west),
Turnhout-zuidelijke wijken, Beerse-centrum en Oud-Turnhout-centrum.
In 2030 zal het aantal 60-79-jarigen met 35% toenemen. De groei zit voornamelijk in de Turnhoutse
centrumwijk (Oost: +735, West: +637, Centrum: +399) en Turnhout zuidelijke wijken (+467). Buiten
Turnhout vindt er voornamelijk in Beerse een sterke groei plaats (Centrum: +728, Den Hout: +586).
Ook Vosselaar-Oost zal een grote groei kennen (+442).
De enige wijk in de stadsregio Turnhout waar een daling van het aantal 60-79-jarigen plaats zal
vinden is de wijk Zwaneven in Oud-Turnhout.
Waar er in 2011 nog zes wijken zijn die meer dan duizend 60-79-jarigen hadden zullen dit in 2030
negen wijken zijn (Vosselaar-Oost, Oud-Turnhout-Oosthoven en Beerse-Den Hout komen erbij).
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de wijken volgens het aantal 60-79-jarigen:
Aantal 60-79-jarigen per wijk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Turnhout-Centrum
Beerse-Centrum
Turnhout-Stedelijk wonen oost
Turnhout-Zuidelijke wijken
Turnhout-Stedelijk wonen west
Oud-Turnhout-centrum
Vosselaar-West
Oud-Turnhout-Zwaneven
Vosselaar-Oost
Oud-Turnhout-Oosthoven
Beerse-Vlimmeren
Beerse-Den Hout
Turnhout-Heizijdse Velden & Noorden
Vosselaar-Noord
Turnhout-Zevendonk & Zuiden

Effectief aantal in
2011
(o.b.v. census
2011-data)
2.811 (13.588)
1.853 (9.900)
1.538 (8.474)
1.427 (6.807)
1.425 (8.095)
1.358 (6.272)
858 (3.777)
773 (2.851)
729 (2.851)
699 (3.801)
577 (3.311)
554 (3.845)
519 (2.365)
450 (2.537)
403 (2.053)

Prognose 2030
(o.b.v. prognose SVR
2015)
3.210 (14.450)
2.581 (10.523)
2.273 (9.529)
1.894 (7.159)
2.062 (8.926)
1.654 (6.373)
963 (3.962)
732 (2.687)
1.171 (4.568)
1.043 (4.073)
827 (3.715)
1.140 (4.288)
676 (2.488)
631 (2.853)
639 (2.165)

Er werd een overzichtskaart gemaakt van het aantal 60-plussers per wijk. Hoe meer rood de wijk
kleurt, hoe meer 60-79-jarigen in die wijk wonen.
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Effectief aantal 60-79-jarigen in 2011 in de stadsregio Turnhout op wijkniveau (census 2011)

Prognose van het aantal 60-79-jarigen in 2030 in de stadsregio Turnhout op wijkniveau
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80-plussers
De 80-plussers (verwitting) wonen in 2011 vooral in de wijk Turnhout-Centrum. Ook de andere
Turnhoutse centrumwijken (oost & west) huisvesten veel 80-plussers. Buiten Turnhout vinden we de
meeste 80-plussers terug in Beerse-centrum & Oud-Turnhout-centrum.
Tegen 2030 zal het aantal 80-plussers in de stadsregio bijna verdubbelen. De sterkste groei zal plaats
vinden in Beerse-centrum waar er 387 80-plussers bij zullen komen. In Turnhout vindt verder een
sterke groei plaats in de zuidelijke wijken (+363 80-plussers) en stedelijk wonen oost (+300 80plussers). Ook Oud-Turnhout springt in het oog met een sterk groei in de drie wijken (Centrum: +289,
Zwaneven: +235, Oosthoven: +199).
Waar er in 2011 enkel Turnhout-centrum meer dan 500 80-plussers had, stijgen tegen 2030 zes
wijken boven de 500 80-plussers.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de wijken volgens het aantal 80-plussers:
Aantal 80-plussers per wijk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Turnhout-Centrum
Turnhout-Stedelijk wonen west
Beerse-Centrum
Oud-Turnhout-centrum
Turnhout-Stedelijk wonen oost
Turnhout-Zuidelijke wijken
Vosselaar-West
Vosselaar-Oost
Oud-Turnhout-Oosthoven
Oud-Turnhout-Zwaneven
Turnhout-Heizijdse Velden & Noorden
Beerse-Den Hout
Vosselaar-Noord
Beerse-Vlimmeren
Turnhout-Zevendonk & Zuiden

Effectief aantal in
2011
(o.b.v. census
2011-data)
936 (13.588)
421 (8.095)
395 (9.900)
294 (6.272)
281 (8.474)
176 (6.807)
154 (3.777)
131 (2.851)
101 (3.801)
97 (2.851)
72 (2.365)
71 (3.845)
69 (2.537)
67 (3.311)
51 (2.053)

Prognose 2030
(o.b.v. prognose
SVR 2015)
1.062 (14.450)
538 (8.926)
782 (10.523)
583 (6.373)
581 (9.529)
539 (7.159)
333 (3.962)
283 (4.568)
300 (4.073)
332 (2.687)
196 (2.488)
234 (4.288)
175 (2.853)
243 (3.715)
152 (2.165)

Er werd een overzichtskaart gemaakt van het aantal 80-plussers per wijk. Hoe meer rood de wijk
kleurt, hoe meer 80-plussers in die wijk wonen.
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Effectief aantal 80-plussers in 2011 in de stadsregio Turnhout op wijkniveau (census 2011)

Prognose van het aantal 80-plussers in 2030 in de stadsregio Turnhout op wijkniveau
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3) Levensloopbestendige gebieden
3.1 Uitgangspunten
Binnen het strategisch plan zorg wordt er naar gestreefd om in de stadsregio levensloopbestendige
gebieden af te bakenen. Een levensloopbestendige gebied is “een gebied waar je je hele
‘wooncarrière’ kan blijven wonen. Niet alleen moet er een voldoende gedifferentieerd
woningaanbod aanwezig zijn, ook de dagdagelijkse benodigdheden moeten op korte afstand van de
woning beschikbaar zijn, en zorg moet – indien nodig – kunnen voorzien worden.”
Levensloopbestendige gebieden zijn met andere woorden, een duurzaamheidsconcept. Ze hebben
het potentieel in zich om bewoners, al dan niet met een ondersteuning – of zorgbehoefte er
levenslang te kunnen laten wonen. Dit sluit naadloos aan bij wat senioren zelf aangeven wat ze
willen namelijk, zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de vertrouwde omgeving, ook wanneer
er zorgbehoefte ontstaat. Ze geven de voorkeur aan een intergenerationele woonomgeving waar ze
blijvend kunnen participeren aan het maatschappelijk leven en waar zorg in de buurt gebracht kan
worden indien nodig.
Kenmerken van een levensloopbestendig gebied










Diversiteit van woningen (verschillende typologieën)
Toegankelijke woningen
Toegankelijke woonomgeving
Minimaal voorzieningenniveau
Minimaal dienstenpakket
Mogelijkheden tot participatie en welzijn
Aanwezigheid van zorgleveranciers
Duurzaamheid
Mobiliteit





Alle kenmerken moeten aanwezig zijn
Op elkaar afgestemd
Antwoord formuleren op de vragen van de bewoners.

Het heeft geen zin woningtypes en/of woonvormen voor ouderen te voorzien in afgelegen gebieden
waar de ouderen door gebrek aan een aangepast hulp- en dienstverleningsaanbod, openbaar
vervoer, activiteiten, … niet kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven en hierdoor dreigen in
de eenzaamheid terecht te komen. Het is daarom opportuun om na te gaan welke gebieden de
potentie hebben om levensloopbestendig te zijn of te kunnen worden. De vraag kan hierbij gesteld
worden of de afbakening van de huidige wijken in de stadsregio ook effectief levensloopbestendige
gebieden zijn of dat sommige wijken geclusterd zullen moeten worden.
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Om dit na te gaan werd er gekeken naar verschillende modellen die de criteria van zo’n
levensloopbestendig gebied beschrijven. Zo spreekt men over het model van de woonzorgzone/
woonservicegebied, het STAGG-model, … Alle modellen richten zich op 3 basiscriteria namelijk:
(1) wonen,
(2) welzijn en zorg
(3) dienstverlening.
Hieronder worden deze basiscriteria één voor één onderzocht voor de stadsregio Turnhout om tot
een afbakening van de levensloopbestendige gebieden te kunnen komen.

3.2 Criterium levensloopbestendig gebied
3.2.1 Criterium wonen
3.2.1.1 Woningtypes en woonvormen voor senioren
Een levensloopbestendige gebied streeft ernaar om in een aangepast woonaanbod te voorzien voor
alle inwoners, ongeacht de hulpvraag.
Meer specifiek voor senioren zijn de meest gekende woningtypes de woonzorgcentra en de
assistentiewoningen. Er zijn echter nog heel wat andere woonvormen of woningtypes die uitermate
geschikt zijn voor ouderen.
In de volgende hoofdstukken wordt op alle gekende woonvormen ingezoomd.
3.2.1.2 Woonzorgcentra
Hoewel uitgegaan wordt van zo lang mogelijk zelfstandig wonen van de oudere, lukt dat niet altijd.
Op een bepaald moment is de hulpbehoevendheid zo groot, dat een continue zorg noodzakelijk
wordt. De woonzorgcentra (WZC) kunnen hier voor instaan. Een woonzorgcentrum biedt
permanente opvang en verzorging aan ouderen.
Maar het is het belangrijk om hier een kanttekening te maken. Woonzorgcentra evolueren steeds
meer naar een woonzorgvoorziening voor mensen met een zware zorgbehoefte. Steeds meer gaan
ze zich specialiseren in bepaalde doelgroepen zoals mensen met (jong)dementie, senioren met
psychogeriatrische aandoeningen, mensen met niet aangeboren hersenletsel,…
Het is niet wenselijk noch financieel haalbaar in elke levensloopbestendig gebied een
woonzorgcentrum te voorzien.
Toch is het opportuun om deze WZC in kaart te brengen omdat het voorzien van andere
woonvormen en woningtypes voor ouderen in de buurt van een WZC omwille van budgettaire
overwegingen, vaak aan te raden is. De WZC kunnen bovendien een heel belangrijke rol spelen in
een gebiedsgericht zorgaanbod.
Op 1 januari 2016 zijn er 922 woongelegenheden in WZC in de stadsregio. Deze liggen als volgt
verspreid over de gemeenten:
-

Beerse: 177 woongelegenheden in 2 wzc

Versie 1 oktober 2016

Pagina 17

-

Vosselaar: 79 woongelegenheden in 1 wzc
Turnhout: 498 woongelegenheden in 5 wzc
Oud-Turnhout: 168 woongelegenheden in 1 wzc

3.2.1.3 Assistentiewoningen
Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de groepen van assistentiewoningen definieert een
assistentiewoning (hierna AW) als volgt: ‘een individuele aangepaste woning of wooneenheid waarin
de bewoner zelfstandig verblijft en een beroep kan doen op zorg. Het is in eerste instantie gericht op
65-plussers’.
Op 1 oktober 2016 waren in de stadsregio Turnhout 476 bestaande assistentiewoningen, zowel
erkende als niet erkende. In Turnhout en Vosselaar zijn er tevens nog 27 gepland. Deze liggen als
volgt verspreid over de gemeenten:
-

Beerse: 127 AW
Vosselaar: 17 AW
Turnhout: 254 AW (209 erkend +45 niet erkend)
Oud-Turnhout: 78 AW

Hierbij valt een bijzonder grote concentratie op in de zone Grote Markt-Albert Van Dijckstraat te
Turnhout waar ca. 60% van het totaal aantal stadsregionale (gegroepeerde) assistentiewoningen
gelegen zijn.
Op onderstaande kaart wordt een overzicht weergegeven van de locaties van de (gegroepeerde)
assistentiewoningen in de stadsregio Turnhout. Op de kaart zijn zowel de huidig erkende, gepland
erkende en huidige niet-erkende assistentiewoningen opgenomen.
Versie 1 oktober 2016

Pagina 18

3.2.1.4 Andere woonvormen
Ouderen hebben uiteraard meer keuzes dan een assistentiewoning of een woonzorgcentrum. Enkele
mogelijkheden zijn:
-

-

-

-

Individueel aangepaste woningen zijn woningen die aangepast zijn aan de individuele noden
van de oudere;
Aanpasbare woning: is een woning die zo ontworpen en gebouwd is dat je ze met minimale
structurele ingrepen en met een lage kostprijs gemakkelijk kan ombouwen tot een
rolwagenaangepaste woning. In de stad Turnhout loopt hieromtrent momenteel een twee
jaar durend pilootproject waarbij zowel publieke als private actoren betrokken worden;
Rolstoeltoegankelijke woning: is een woning die zo ontworpen is dat je je als
rolwagengebruiker overal zelfstandig in de woning kan verplaatsen;
Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning
zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. De Vlaamse
Codex heeft de mogelijkheid tot zorgwonen sinds 2009 decretaal vastgelegd.
Groepswonen voor ouderen houdt in dat een aantal ouderen besluiten om samen in één huis
te wonen met de bedoeling zo lang mogelijk voor elkaar te blijven zorgen. Een
‘groepswoning’ bestaat meestal uit gemeenschappelijke delen (bv. woonkamer, wasplaats,
…) en privéruimtes (slaapkamer, badkamers, …);
Ondersteund groepswonen is het groepswonen zoals hierboven aangegeven maar met
begeleiding van een professionele zorgverlener;
Intergenerationeel wonen is wonen met verschillende generaties onder 1 dak (vaak in
familieverband);
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-

Student in huis is een studentenhuisvesting waarbij de oudere een student in huis neemt
onder bepaalde voorwaarden. Er kunnen afspraken gemaakt worden in het kader van
wederzijdse hulp en ondersteuning.

Van deze woonvormen werden de aanwezige aantallen voor de stadsregio Turnhout niet in kaart
gebracht. Deze initiatieven zijn dikwijls niet gekend bij de administratie en zijn op vandaag nog vrij
weinig aanwezig. Er zijn wel projecten lopende om deze woonvormen te stimuleren.
3.2.1.5 Betaalbaarheid van het wonen
De betaalbaarheid is een belangrijk aspect, ook voor mensen die niet in aanmerking komen voor een
sociale AW. Als we kijken naar de huidige wachtlijsten in de bestaande AW, stellen we vast dat de
initiatieven met de grootste wachtlijsten, ook de goedkoopste AW aanbieden. Terwijl andere AW
met een dagprijs in het luxe segment, kampen met leegstand.
We stellen dus vast dat naast het gebiedsgerichte aspect ook de betaalbaarheid een
doorslaggevende factor blijkt te zijn in de beslissing naar welke AW men wil verhuizen. Een
performant aanbod en goede spreiding van betaalbare AW is dus noodzakelijk.
We hebben echter ondervonden dat het zeer moeilijk is om “betaalbaarheid “ goed te definiëren. In
die zin hebben we besloten dat dit in de volgende fase onderwerp van onderzoek zal zijn.

3.2.2 Criterium welzijn en zorg
Senioren kiezen bij voorkeur voor een omgeving van welzijn. Het gaat hierbij over het potentieel dat
het gebied heeft om zijn inwoners zich goed te kunnen laten voelen. Dat gaat o.a. over
toegankelijkheid, bereikbaarheid, kansen op ontmoeting en participatie, activiteit, …en de nabijheid
van zorg, indien nodig.
Bij voorkeur beschikt een levensloopbestendig gebied over een 24/7 ondersteuning –en
zorgkruispunt dat zowel een coördinatie- als een zorgrol kan opnemen.
Naast woonzorgcentra en ziekenhuizen zijn er ook de lokale dienstencentra en hun antennes die
zorgfuncties kunnen opnemen.
Ook de thuiszorg is belangrijk. Niettegenstaande thuiszorgdiensten een cruciale rol kunnen spelen in
het ondersteunen van ouderen bij hun wens om langer thuis te kunnen blijven wonen, worden ze in
deze analyse niet expliciet vermeld. Deze diensten zijn momenteel in transitie . Ze gaan steeds meer
wijkgerichte georganiseerde zorg- en dienstverlening aan huis bieden en zijn in die zin eveneens een
belangrijke partner in het realiseren van een levensloopbestendig gebied.

3.2.2.1 Lokale dienstencentra
Een lokaal dienstencentrum (LDC) heeft wettelijk een preventieve opdracht voor personen met een
beginnende zorgbehoefte.
Ze moet daarom volgende zaken aanbieden:
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-

-

Activiteiten van algemene informatieve, vormende en recreatieve aard om de
zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de gebruikers te versterken, in overleg met
lokale verenigingen en organisaties die gelijksoortige activiteiten aanbieden;
Hulp bij activiteiten van het dagelijkse leven
Hulp bij boodschappen
Buurthulp
Warme maaltijden

3.2.2.2 Dagopvang
Er zijn 2 types dagopvang:
1. Dagopvang gekoppeld aan initiatieven gezinszorg of aanvullende thuiszorg (CADO, NOA,..)
Het dagverzorgingscentrum verstrekt alleen zorg- en dienstverlening aan gebruikers aan wie
gezinszorg of aanvullende thuiszorg wordt verstrekt door een erkende dienst voor gezinszorg
en aanvullende thuiszorg
2. Dagverzorgingscentra verbonden aan een andere intramurale zorgvoorziening, meestal WZC.
Deze heeft de opdracht , de gebruikers van 65 jaar en ouder in daartoe bestemde lokalen,
dagverzorging, alsook geheel of gedeeltelijk, de gebruikelijke persoonsverzorging en
huishoudelijke hulp te bieden.
Volgende kaart geeft de dagverzorgingscentra weer (DVC) Er zijn 2 bestaande DVC in de
stadsregio..

Dagverzorgingscentra (driehoek = cado; vijfhoek = dagverzorgingscentrum)

Het aantal DVC is onderhevig aan Vlaamse programmacijfers.
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De programmatie voorziet voor alle gemeenten van de stadsregio Turnhout één
dagverzorgingscentrum. Enkel Vosselaar (CADO) en Turnhout (St. Lucia) hebben ze
gerealiseerd.
3.2.2.3 Buurthuizen
Buurthuizen zijn ontmoetingsplaatsen voor alle bewoners van de wijk. Deze huizen draaien
voornamelijk op vrijwilligers. De werking, draagkracht, cultuur en openheid van de buurthuizen zijn
verschillend.
Onderstaande kaart geeft een beeld van de buurthuizen in Turnhout.

3.2.2.4 Ziekenhuizen
In een algemeen ziekenhuis (geen categoriaal of universitair ziekenhuis) kunt u dag en nacht terecht
voor medische, gespecialiseerde hulp, zoals interne geneeskunde, heelkunde, cardiologie, … Er is ook
een specifieke dienst voor oudere mensen die vaak meerdere gezondheidsproblemen hebben.
Aanstaande moeders kunnen er bevallen en er worden ook kinderen opgenomen.
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In de stadsregio zijn er twee ziekenhuizen aanwezig nl. AZ Sint-Elisabeth en AZ Sint-Jozef. Op termijn
gaan beide ziekenhuizen fuseren op de locatie van AZ Sint-Jozef.
3.2.3 Criterium dienstverlening
In een levensloopbestendig gebied moet het aanbod aan basisdienstverlening voldoende hoog zijn
en zowel haal – als brengfuncties omvatten.
Haalfunctie: Hiervoor moet de persoon zich verplaatsen. Voorbeelden zijn boodschappen doen,
deelnemen aan recreatieve activiteiten, sociale contacten onderhouden, lokale dienstencentra
bezoeken, … Het is belangrijk dat de haalfuncties bereikbaar en gekend zijn. Hiervoor is o.a. een
verkeersveilige structuur, een goed uitgebouwd openbaar vervoer, … noodzakelijk alsook een
toegankelijk openbaar domein.
Brengfuncties: Die functies worden in en aan huis geleverd Voorbeelden zijn woningonderhoud,
klussen, maaltijdservice, … Brengfuncties raken meer en meer terug ingeburgerd. Verschillende
grotere winkels hanteren het aan-huis-leveringsprincipe, dit kan een meerwaarde betekenen voor de
oudere, maar vermindert anderzijds de kans op sociale contact.

De basisdienstverlening , zoals hier omschreven wordt in 3 grote clusters opgesplitst, namelijk
handelszaken (breed gedefinieerd) , zorgondersteuning en openbaar vervoer.
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3.2.3.1 Handelszaken

De kaart op deze pagina toont de handelszaken in heel de stadsregio Turnhout: alle mogelijke
categorieën werden opgenomen, zoals grote supermarkten, kleine kruideniers, kledingzaken, cafés,
restaurants, bakkers, slagers, …
Voor alle inwoners van de stadsregio Turnhout zijn handelszaken en basisvoorzieningen noodzakelijk.
Voor 60- en 80-plussers is het bovendien zeer belangrijk dat zij op korte afstand van de woning
gesitueerd zijn, bij voorkeur op wandelafstand (400m vogelvlucht of 200m wandelafstand). Dit
bevordert de zelfredzaamheid, maar ook het sociaal contact. Hiervoor zijn kaarten beschikbaar met
de aanwezigheid van zitbanken, openbare toiletten, …
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3.2.3.2 Zorg (Apotheek, kinesisten en huisartsen)

De bovenstaande kaart toont de situering van huisartsen, kinesisten en apotheken in heel de
stadsregio Turnhout.
Omwille van een grotere kans op frailty, chronische ziekten en multimorbiditeit met polypharmacie
tot gevolg doen senioren veelvuldig beroep op deze 3 functies . Huisartsen zijn bovendien vaak de
vertrouwenspersoon van de senior en de spil in hun welzijn- en zorgondersteuning.
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3.2.3.3 Openbaar vervoer
Ook het openbaar vervoer is een belangrijk gegeven in de mobiliteit van de oudere. Onderstaande
kaart toont de bestaande buslijnen (situatie 1 april 2016).

Op dit moment evalueert de vervoersmaatschappij De Lijn de huidige buslijnen. In het najaar 2016voorjaar 2017 verwachten wij hiervan het resultaat. Mogelijk nemen zij beslissingen die ingrijpend
kunnen zijn naar bereikbaarheid en toegankelijkheid van wijken in de stadregio.
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3.3 Afbakening levensloopbestendige gebieden
Op basis van bovenstaande informatie werden de diverse wijken onder de loep genomen en werden
de wijken op basis van de welzijn- & zorg - en de dienstverleningscriteria in kaart gebracht. Rond
deze diverse voorzieningen werden perimeters van 200m en 400m (wandelafstand) getrokken om
een beeld van de bereikbaarheid van de voorzieningen te krijgen.
Rond de woonzorgcentra en assistentiewoningen werden geen buffers getrokken. In de
validatiegroep werd tevens beslist om ook geen buffers te trekken rond de bushaltes omdat dit een
vertekend beeld geeft.
Grote clusters aan voorzieningen geven een beeld van centraliteit in de omgeving. Zorgvoorzieningen
in deze omgeving zorgen ervoor dat de senioren gemakkelijker kunnen blijven participeren aan de
samenleving. In de effectieve analyse dient uiteraard ook wel rekening gehouden te worden met
bepaalde barrière-effecten van bv. steenwegen, spoorwegen, …
Op basis van deze informatie en van hun ervaring werden op de validatiegroep van 18 mei 2016
onderstaande levensloopbestendige gebieden afgebakend (van west naar oost). Deze kaarten
kunnen als afwegingskader gebruikt worden om de geschiktheid en prioriteit van een locatie na te
gaan voor de inplanting van woon(zorg)voorzieningen en meer specifiek assistentiewoningen.
3.3.1 Beerse-Vlimmeren

Vlimmeren in Beerse kende in 2011 3.311 inwoners waarvan 644 zestigplussers en 67
tachtigplussers. In 2030 wordt verwacht dat de bevolking zal stijgen tot 3.715 inwoners met 1.071
zestigplussers en 243 tachtigplussers.
In de kern van Vlimmeren wordt voldoende ‘centraliteit’ vastgesteld met voldoende
basisvoorzieningen om hier woon(zorg)voorzieningen i.c. assistentiewoningen te voorzien. Hierdoor
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wordt Vlimmeren afgebakend als een levensloopbestendig gebied. Momenteel zijn er nog geen
assistentiewoningen in de wijk Vlimmeren aanwezig.
3.3.2 Beerse-Centrum

Beerse-centrum en Beerse-Den Hout worden voorlopig beschouwd als een ruimtelijk aaneengesloten
geheel. Voornamelijk in de omgeving van het Kerkplein zijn er veel basisvoorzieningen aanwezig net
als op de as van Kapellaan-Lindestraat-Vredestraat-Schoolstraat.
Momenteel zijn er reeds 127 assistentiewoningen aanwezig verspreid over twee locaties. Op deze
twee locaties zijn er tevens 177 bedden in twee woonzorgcentra. Omwille van de centrumfunctie
oefenen zij een aantrekkingskracht uit op de nabije omgeving.
Beerse-centrum wordt als een volwaardig levensloopbestendig gebied afgebakend.
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3.3.3 Vosselaar

De drie wijken in Vosselaar worden als één geheel beschouwd. De basisvoorzieningen zijn
voornamelijk ten zuiden van de Steenweg op Antwerpen te vinden in de omgeving van de Cingel en
het Bolk. In de buurt van deze omgeving zijn reeds 17 assistentiewoningen gerealiseerd. Iets
verderop langs de Steenweg op Antwerpen staan er nog 14 geprogrammeerd.
Iets verder aan de rand van Vosselaar is een woonzorgcentrum met 79 bedden.
Vosselaar wordt in zijn geheel als levensloopbestendig gebied afgebakend.
3.3.4 Turnhout-centrum (incl. Heizijdse Velden & noorden, speelkaartenwijk en
Zevendonk)
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Turnhout-centrum wordt in dit kader als één geheel beschouwd. Wel blijven de drie wijken wel als
aparte eenheden beschouwen om in een volgende fase de ruimtelijke spreiding over het centrum
van Turnhout voldoende in kaart te kunnen brengen. Het Turnhoutse centrum kent bijzonder veel
basisvoorzieningen met uitzondering van de uiterste oost- en uiterste westrand. De speelkaartenwijk
die bij het Turnhoutse stedelijk wonen west is opgenomen heeft te weinig basisvoorzieningen om als
levensloopbestendig gebied afgebakend te worden. Vandaar dat deze bij Turnhout-centrum wordt
gevoegd.
Op dit ogenblik zijn er in Turnhout centrum 209 erkende assistentiewoningen, 45 niet-erkende
assistentiewoningen en 13 geplande assistentiewoningen, verspreid over meerdere locaties in de
omgeving Grote Markt-Albert Van Dijckstraat en Nieuwe Kaai.
Daarnaast zijn er 394 bedden in vier woonzorgcentra. Omwille van de centrumfunctie oefenen zij
een aantrekkingskracht uit op de nabije omgeving.

Heizijdse Velden is een toekomstige woonontwikkelingsgebied waar op termijn nog 2.800 woningen
bij zullen komen. Op dit ogenblik zijn in deze omgeving nog te weinig woningen en
basisvoorzieningen aanwezig waardoor deze wijk voorlopig nog gekoppeld wordt aan Turnhout
centrum. In het gebied zijn al wel 104 bedden in een woonzorgcentrum en een
dagverzorgingscentrum aanwezig. De twee jaarlijkse analyse zal aangeven wanneer deze wijk als een
apart levensloopbestendig gebied afgebakend kan worden.
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Zevendonk telt 2.053 inwoners waarvan 454 zestigplussers en 51 tachtigplussers. Tegen 2030 wordt
er een beperkte toename verwacht tot 2.165 inwoners waarvan 792 zestigplussers en 152
tachtigplussers.
Er zijn momenteel slechts zeer beperkt basisvoorzieningen aanwezig. Deze voorzieningen liggen
voornamelijk verspreid langs de Kapelweg .
Dit doet de vraag rijzen of het, in vergelijking met het beperkt aantal zestig- en tachtigplussers ,
genoeg vraag naar assistentiewoningen genereert en genoeg potentie heeft om een rendabel
project voor assistentiewoningen (objectieve behoefte voor ca. 12 à 15 AW (zie verder)) te
ontwikkelen.
De validatiegroep oordeelt dat de combinatie te weinig (geclusterde) basisvoorzieningen en de
beperkte potentiële vraag naar AW, onvoldoende is om Zevendonk en het zuiden momenteel als
een levensloopbestendig gebied te kunnen afbakenen. Vandaar dat deze gekoppeld wordt aan
Turnhout centrum. De twee jaarlijkse analyse zal aangeven wanneer deze wijk als een apart
levensloopbestendig gebied afgebakend kan worden.
In Zevendonk zelf zijn momenteel nog geen assistentiewoningen aanwezig.
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3.3.5 Turnhout-Schorvoort

In Schorvoort wonen momenteel 3.199 inwoners waarvan 665 zestigplussers en 74 tachtigplussers.
Tegen 2030 wordt verwacht dat het aantal inwoners stijgt tot 3.479 inwoners waarvan 1.108
zestigplussers en 223 tachtigplussers.
Er wordt een sterke concentratie van basisvoorzieningen terug gevonden aan de Schorvoortstraat.
Momenteel zijn er nog geen assistentiewoningen in Schorvoort aanwezig. Schorvoort wordt door de
validatiegroep afgebakend als levensloopbestendig gebied.
3.3.6 Turnhout-Parkwijk
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In de wijk Parkwijk (incl. omgeving Jef Buyckxstraat) woonden in 2011 2.916 inwoners waarvan 853
zestigplussers en 74 tachtigplussers. Tegen 2030 verwacht men 2.905 inwoners maar waarvan wel
1066 zestigplussers en 291 tachtigplussers.
Er zijn niet enorm veel basisvoorzieningen maar ze zijn wel sterk gecentraliseerd rond het ‘centrale’
punt aan het Lode Peetersplantsoen. Omwille van deze centraliteit beslist de validatiegroep om de
Parkwijk wel als levensloopbestendig gebied af te bakenen waarbij eventuele assistentiewoningen in
de buurt van dit centrale punt voorzien zouden kunnen worden.
Er zijn nog geen assistentiewoningen aanwezig.
3.3.7 Oud-Turnhout-Oosthoven

In Oosthoven woonden in 2011 3.801 inwoners waarvan 800 zestigplussers en 101 tachtigplussers.
Tegen 2030 verwacht men dat dit aantal stijgt naar 4073 inwoners waarvan 1.343 zestigplussers en
300 tachtigplussers. Er zijn voldoende basisvoorzieningen aanwezig. Momenteel zijn er nog geen
assistentiewoningen. Oosthoven wordt door de validatiegroep afgebakend als levensloopbestendig
gebied.
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3.3.8 Oud-Turnhout-Centrum (incl. Zwaneven)

Oud-Turnhout centrum telde in 2011 6.272 inwoners waarvan 1.652 zestigplussers en 294
tachtigplussers. Tegen 2030 wordt een stijging verwacht tot 6.373 inwoners met een vergrijzing van
2.237 zestigplussers en een verwitting van 583 tachtigplussers.
In combinatie met een sterk geclusterd aanbod aan voorzieningen wordt Oud-Turnhout centrum
afgebakend als een levensloopbestendig gebied met als aanbeveling om in de buurt van dit centrum
in te zetten op assistentiewoningen.
In Zwaneven woonden in 2011 2.851 inwoners waarvan 870 zestigplussers en 97 tachtigplussers.
Tegen 2030 daalt het aantal inwoners tot 2.687 inwoners maar wel met een stijgende vergrijzing tot
1.064 zestigplussers en een toenemende verwitting tot 332 tachtigplussers.
Desondanks het feit dat in de wijk Zwaneven een grote zorgvraag zal ontstaan wordt vastgesteld dat
er in de wijk te weinig basisvoorzieningen aanwezig zijn en degene die aanwezig zijn te ver van elkaar
verspreid liggen langs de drukke Steenweg op Mol.
Hierdoor besluit de validatiegroep om Zwaneven voorlopig niet als levensloopbestendig gebied af te
bakenen en deze bij Oud-Turnhout-centrum bij te tellen.
De twee jaarlijkse analyse zal aangeven wanneer deze wijk als een apart levensloopbestendig gebied
afgebakend kan worden.
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4) Naar een programmatie voor de levensloopbestendige gebieden
Met de afbakening van de levensloopbestendige gebieden kan er nu op basis van de demografische
prognoses een aanzet gegeven richting de behoefte aan woonzorgcentra en assistentiewoningen.

4.1 Woonzorgcentra
Hoewel uitgegaan wordt van zo lang mogelijk zelfstandig wonen van de oudere, lukt dat niet altijd.
Op een bepaald moment is de hulpbehoevendheid zo groot, dat een continue zorg noodzakelijk
wordt. De woonzorgcentra (wzc) kunnen hier voor instaan. Een woonzorgcentrum biedt permanente
opvang en verzorging aan ouderen.
Het is opportuun om deze wzc in kaart te brengen omdat het voorzien van andere woonvormen en
woningtypes voor ouderen in de buurt van een wzc, omwille van budgettaire overwegingen, vaak
aan te raden is. De wzc kunnen bovendien een heel belangrijke rol spelen in een gebiedsgericht
zorgaanbod.
4.1.1 Programmatiecijfer
Het aanbod en programmatiecijfer van wzc worden uitgedrukt in het aantal woongelegenheden. Per
woongelegenheid kan 1 persoon in het woonzorgcentrum verblijven.
Het mogelijke aantal erkende woongelegenheden in woonzorgcentra per gemeente wordt door de
Vlaamse Overheid opgelegd (programmatiecijfer). Om ervoor te zorgen dat er verspreid over heel
Vlaanderen voldoende zorgaanbod is, berekent het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid per
gemeente hoeveel zorgvoorzieningen er van elk type nodig zullen zijn. In tegenstelling tot
assistentiewoningen kan een gemeente dus niet zelf beslissen dit aantal uit te breiden.
Voor de stadsregio Turnhout ligt het programmatiecijfer van 2015 (berekend op de behoefte aan
woongelegenheden voor 2020) in totaal op 1.174. Dit programmatiecijfer wordt per gemeente als
volgt onderverdeeld:
-

Beerse:204
Vosselaar:138
Turnhout: 645
Oud-Turnhout: 187

Het programmatiecijfer is niet meer gewijzigd sedert 1 september 2015.
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De berekening van deze programmatie gebeurde door Zorg en Gezondheid2 op basis van
onderstaande formule:
- 1 woongelegenheid per 100 ouderen in de leeftijdsgroep 65 tot 74 jaar;
- 4 woongelegenheden per 100 ouderen in de leeftijdsgroep 75 tot 79 jaar;
- 12 woongelegenheden per 100 ouderen in de leeftijdsgroep 80 tot 84 jaar;
- 23 woongelegenheden per 100 ouderen in de leeftijdsgroep 85 tot 89 jaar;
- 32 woongelegenheden per 100 ouderen in de leeftijdsgroep 90 jaar en ouder.
Het resultaat wordt vermenigvuldigd met 1,047. We nemen voor de berekening de
bevolkingsprognose over 5 jaar.
De berekening gebeurt per gemeente of regio:
- voor een gemeente met minder dan 10.000 ouderen: de gemeente en de aangrenzende
gemeenten, met uitzondering van die aangrenzende gemeenten met meer dan 10.000
ouderen waarvan het programmacijfer overschreden is;
- voor een gemeente met 10.000 ouderen of meer: de gemeente zelf.
Indien we deze voor de gemeenten uit de stadsregio berekenen op basis van de demografische
prognoses bekomen we onderstaande tabel:

Aanbod

Berekening
behoefte*

Saldo

Beerse
Vosselaar
Turnhout
Oud-Turnhout

Nu
177
79
498
168

Progr
204
138
645
187

2015
227
142
626
212

2020
273
169
693
255

2025
316
194
762
298

2015
-50
-63
-128
-44

2020
-96
-90
-195
-87

2025
-139
-115
-264
-130

Stadsregio

922

1174

1208

1390

1571

-286

-468

-649

Kanttekening: Voorlopig wordt de vooropgestelde programmatie niet uitgevoerd.

4.2 Assistentiewoningen
Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de groepen van assistentiewoningen definieert een
assistentiewoning (hierna AW) als volgt: ‘een individuele aangepaste woning of wooneenheid waarin
de bewoner zelfstandig verblijft en een beroep kan doen op zorg. Het is in eerste instantie gericht op
65-plussers hoewel de praktijk leert dat ca. 95% van de bewoners van assistentiewoningen in de
stadsregio gewoond worden door tachtigplussers.
4.2.1 Naar een programmatienorm
In het nieuwe decreet met betrekking tot de groepen van assistentiewoningen werden de
programmatiecriteria los gelaten. Voorheen lag het aantal mogelijke serviceflats vast per gemeente
op basis van een programmatiecijfer dat door Vlaanderen werd bepaald. Nu is er geen limiet meer op

2

https://www.zorg-en-gezondheid.be/de-programmatie-van-woonzorgcentra
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het aantal AW. Elk nieuw initiatief wordt geacht binnen de programmatie te passen. Gemeenten
kunnen dus zelf bepalen al dan niet bijkomende AW te stimuleren.
De vroegere Vlaamse programmatiecijfers waren gebaseerd op een schatting van hoe de bevolking in
Vlaanderen de komende jaren zal aangroeien of verminderen (de bevolkingsprognose). Daarvoor
werd 5 jaar vooruit gekeken. Het programmatiecijfer zegt dus hoeveel voorzieningen er nodig zijn
over vijf jaar. De berekening die vroeger gehanteerd werd door de Vlaamse Gemeenschap lag op 2
serviceflats per honderd 60-plussers.
Omdat er vanuit de praktijk aangevoeld wordt dat de Vlaamse programmatienorm niet accuraat
genoeg is, gingen de werkgroepen en de validatiegroep op zoek naar alternatieve berekeningswijzen.
Nergens vonden we een wetenschappelijk onderbouwd e formule. Verschillende mogelijkheden
werden naast elkaar gelegd.

In de studie ‘ruimte voor ouderen’ van de stad Gent vertrekt men van een behoefte van 3
assistentiewoningen per honderd 60-plussers. Zij vermoeden dat dit een meer realistische
inschatting is omdat:
-

-

Er momenteel, met de voormalige programmatiecijfers van serviceflats (nl. 2 SF / honderd
60-plussers), lange wachtlijsten zijn;
De tendens bestaat om mensen met een licht zorgprofiel (nl. O- en/of A-profiel op Katzschaal) niet langer op te nemen in een woonzorgcentrum. Laat dit nu net de doelgroep zijn
die de AW beoogt;
De stad een grotere aantrekkingskracht heeft voor ouderen omwille van de hoge
aanwezigheid van voorzieningen in de nabijheid.

In de validatiegroep in de stadsregio Turnhout leidde dit tot veel discussie. In eerste instantie werd
vanuit de praktijk aangegeven dat er beter gewerkt kan worden met de doelgroep van
tachtigplussers aangezien deze overeenkomt met ca. 95% van de bewoners van de stadsregionale
assistentie woningen. Aangezien verwacht wordt dat de groep van de tachtigplussers de volgende 15
jaar sterker gaat stijgen dan de groep van zestigplussers3 wordt aangevoeld dat door een focus op de
tachtigplussers er een realistischer beeld geschept zal worden.
In het inschatten van de behoefte aan assistentiewoningen gingen we verder op deze redenering
Bedoeling is om het aantal benodigde assistentiewoningen t.o.v. 100 tachtigplussers te kalibreren in
het basisjaar 2011 t.o.v. 2 à 3 AW per 100 zestigplussers. Concreet betekent dit:
-

De norm van 2 AW per honderd zestigplussers in 2011 komt overeen met een norm van 10
AW per honderd tachtigplussers;
De norm van 3 AW per honderd zestigplussers in 2011 komt overeen met een norm van 15
AW per honderd tachtigplussers.

3

Zo stijgt het aantal tachtigplussers van 3.316 in 2011 naar 6.334 tachtigplussers in 2030 (+91%).
Terwijl het aantal zestigplussers van 19.290 in 2011 stijgt tot 27.830 in 2030 (+44%)
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Voor de aanzet tot programmatie/vraag in de toekomst worden dan de prognoses van de evolutie
van de tachtigplussers als basis genomen.

In dit kader besliste de validatiegroep om:
-

Voor Turnhout-centrum en Beerse-centrum te vertrekken van 15 AW per honderd
tachtigplussers aangezien deze twee centra een sterke aantrekkingskracht hebben;
Voor de overige levensloopbestendige wijken te vertrekken van 10 AW per honderd
tachtigplussers.

Deze nieuwe referentienorm zal om de twee jaar geëvalueerd worden.
4.2.2 Behoefte vs aanbod (bestaand/gepland)
Een goede analyse brengt naast de vraag, ook het aanbod in kaart. Zowel het bestaande als geplande
aanbod van AW.
Voor wat de bestaande AW betreft, werd in deze nota rekening gehouden met alle AW, zowel de
erkende als de niet erkende, die bij onze diensten gekend zijn. Zo ook voor de geplande AW.
Op 1 oktober2016 waren er in de stadsregio Turnhout 476 bestaande AW, waarvan 431 erkend en 45
niet erkende AW. Daarnaast zijn er nog 27 AW gepland.
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Van deze 476 AW bevindt 53% (nl. 196 erkende, 45 niet erkende en 13 geplande AW) in het centrum
van Turnhout. Ook het geplande initiatief bevindt zich midden in deze concentratie van AW.

Behoefte aan assistentiewoningen in 2015 (volgens prognose SVR 2015, o.b.v. de prognose van het
aantal 80+ in 2020 en op basis van 10 à 154 assistentiewoningen per honderd 80-plussers) t.o.v.
aanbod aan assistentiewoningen (huidig/gepland)

4

Voor Turnhout-centrum (binnen de ring) en Beerse-centrum wordt gewerkt met 15 AW per 100
tachtigplussers omwille van hun grotere aantrekkingskracht/centraliteit, voor alle andere wijken wordt gewerkt
met de norm van 10 AW per 100 tachtigplussers
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Behoefte aan assistentiewoningen in 2020 (volgens prognose SVR 2015, o.b.v. de prognose van het
aantal 80+ in 2025 en op basis van 10 à 155 assistentiewoningen per honderd 80-plussers) t.o.v.
aanbod aan assistentiewoningen (huidig/gepland)

5

Voor Turnhout-centrum (binnen de ring) en Beerse-centrum wordt gewerkt met 15 AW per 100
tachtigplussers omwille van hun grotere aantrekkingskracht/centraliteit, voor alle andere wijken wordt gewerkt
met de norm van 10 AW per 100 tachtigplussers
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Behoefte aan assistentiewoningen in 2025 (volgens prognose SVR 2015, o.b.v. de prognose van het
aantal 80+ in 2030 en op basis van 10 à 156 assistentiewoningen per honderd 80-plussers t.o.v.
aanbod aan assistentiewoningen (huidig/gepland)
4.2.3 Overschot/Tekort
Om goed in te schatten waar zich vandaag de tekorten of overschotten aan AW situeren, wordt de
behoefte uitgezet tegen het bestaande (zowel erkend als niet-erkend) & geplande aanbod.
= (huidig erkend + huidig niet-erkend + gepland)-behoefte
Onderstaande kaarten tonen het verschil op wijkniveau:
-

Waar de wijk groen kleurt is er een overschot, dit betekent dat er meer AW zijn dan dat er –
volgens de berekening – nodig zijn voor het aantal 80-plussers in die wijk;
Waar de wijk rood kleurt is er een tekort: daar zijn er te weinig AW voor de groep 80plussers.

Een overschot betekent niet dat deze AW niet bewoond worden, integendeel. Het betekent enkel
dat er ten opzichte van het aantal 80-plussers in deze wijk, een te groot aanbod aan AW is. Deze AW
zullen dus voor een deel bewoond worden door mensen die voorheen niet in deze wijk woonden
(omdat er bijvoorbeeld in hun wijk van herkomst geen AW waren).
6

Voor Turnhout-centrum (binnen de ring) en Beerse-centrum wordt gewerkt met 15 AW per 100
tachtigplussers omwille van hun grotere aantrekkingskracht/centraliteit, voor alle andere wijken wordt gewerkt
met de norm van 10 AW per 100 tachtigplussers
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4.2.3.1 Berekening op basis van bestaand & gepland aanbod
In geval van 10 à 15 AW per honderd 800-plussers merken we een stijgend tekort aan AW van 162 in
2015 (gebaseerd op de prognosecijfers voor 2020) tot 314 in 2025 (gebaseerd op de prognosecijfers
van 2030). Enkel Beerse-centrum (incl. Den Hout) heeft in 2015 nog een overschot, maar dit
verandert vanaf 2020. Alle andere wijken hebben een tekort, waarbij voornamelijk het Turnhoutse
centrum in het oog springt. Dit kan onder andere verklaard worden door de toevoeging van de
wijken ‘Heizijdse Velden & noorden’ en ‘Zevendonk & zuiden’.

Tekort/Overschot per levensloopbestendig gebied in 2015: Bestaande/geplande assistentiewoningen
t.o.v. behoefte 2015 (o.b.v. 10 à 157 assistentiewoningen per 100 tachtigplussers in 2020)

7

Voor Turnhout-centrum (binnen de ring) en Beerse-centrum wordt gewerkt met 15 AW per 100
tachtigplussers omwille van hun grotere aantrekkingskracht/centraliteit, voor alle andere wijken wordt gewerkt
met de norm van 10 AW per 100 tachtigplussers
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Tekort/Overschot per wijk in 2020: Bestaande/geplande assistentiewoningen t.o.v. behoefte 2020
(o.b.v. 10 à 158 assistentiewoningen per 100 tachtigplussers in 2025)

Tekort/Overschot per wijk in 2025: Bestaande/geplande assistentiewoningen t.o.v. behoefte 2025
(o.b.v. 10 à 159 assistentiewoningen per 100 tachtigplussers in 2030)
8

Voor Turnhout-centrum (binnen de ring) en Beerse-centrum wordt gewerkt met 15 AW per 100
tachtigplussers omwille van hun grotere aantrekkingskracht/centraliteit, voor alle andere wijken wordt gewerkt
met de norm van 10 AW per 100 tachtigplussers
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De tekorten situeren zich in volgende levensloopbestendige gebieden:

Op basis van bovenstaande informatie kunnen eventueel de prioritaire wijken vastgelegd worden. Dit
zijn wijken waar uit de analyse blijkt dat er een groot aandeel 60-plusers woont, maar het minst zijn
uitgerust om als levensloopbestendige wijk te fungeren.

9

Voor Turnhout-centrum (binnen de ring) en Beerse-centrum wordt gewerkt met 15 AW per 100
tachtigplussers omwille van hun grotere aantrekkingskracht/centraliteit, voor alle andere wijken wordt gewerkt
met de norm van 10 AW per 100 tachtigplussers
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