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Wie doet het op zijn tijd niet? Dromen van een ideale plek om te wonen. Net iets meer 
ruimte, net iets meer uitzicht, net iets meer tuin of juist minder… De plek waar je 
woont, is nogal bepalend voor onze kwaliteit van leven. In de gemeenteraad wordt 
vaak gesproken over de vraag welke woningen er nodig zijn in Nijkerk. Binnenkort staat 
de Woonvisie op de agenda, een thema dat ons allemaal raakt. 

Persoonlijk denk ik vaak na over andere vormen van wonen. Niet zozeer groter of 

ruimer, maar vooral met meer aandacht en zorg voor elkaar. Dat was één van de reden 
om in de politiek te gaan; zoeken naar meer onderlinge verbinding. De meeste mensen 
wonen in keurige straten, waarin we vooral naast elkaar leven, maar ondertussen nog heel weinig met elkaar 
delen (en ja, ik maak me daar zelf ook schuldig aan). 
Ik pleit dus voor andere vormen van wonen, waarbij we méér met elkaar delen. Op een positieve manier elkaar 
helpen, zonder elkaar te betuttelen. Zouden we daarmee het alsmaar groter wordende probleem van 
eenzaamheid ook niet wat kunnen stoppen? Ik denk aan de vele ouderen die graag zo lang mogelijk thuis willen 
wonen, maar dat alleen kunnen als er mensen zijn die een handje willen helpen. Ik denk ook aan de vele 
gescheiden ouders of eenpersoonshuishoudens die het soms aan tijd of middelen ontbreekt om alle klussen 
gedaan te krijgen. Of aan statushouders die vaak alles hebben moeten achterlaten en zoeken naar een nieuwe 
plek om zich thuis te voelen.   
Ik denk aan hofjes, aan kangeroewoningen, aan groepen mensen die samen een woonconcept starten om 
daarmee ook voor elkaar te kunnen zorgen. Ik hoop dat er de komende jaren flink wat creativiteit uit de kast 
wordt gehaald om juist nu er schaarste ontstaat aan grond en woningen, deze nieuwe vormen van wonen te 
realiseren! 

 


