PROJECTOPROEP: NIEUWE RUIMTELIJKE CONCEPTEN VOOR ZORG
Vlaanderen vergrijst in ijltempo. Mensen leven langer en de woon- en leefwensen
zullen de komende decennia sterk veranderen. Vlaams minister Jo Vandeurzen en
Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen vragen allen om mee na te denken hoe we deze
uitdagingen in de toekomst vorm kunnen geven. In het voorjaar van 2012 lanceren ze
hiervoor een oproep voor innoverende projecten, die de zorgverlening een
volwaardige plaats geven in ons ruimtelijke omgeving. Er is immers maar voldoende
ruimte voor de zorg, als je voldoende zorg draagt voor de ruimte.
Ouderen met nood aan zorg, oudere allochtonen, oudere personen met een handicap … ze
willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en leven in hun vertrouwde omgeving. Ze
willen zich kunnen verplaatsen, ze willen reizen en zich ontspannen. Steeds meer mensen
met meer verschillende behoeften, dat vraagt om meer aangepaste antwoorden. De ruimte
is immers beperkt. De oplossing ligt dus niet in het voorzien van extra ruimte, maar in het
creatief, innoverend en doordacht omgaan met die ruimte. Hoe richten we onze omgeving zo
in dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving op een manier die elkeen zelf in de
hand heeft?
Ouderen met een toenemende zorgbehoefte en kwetsbaarheid verdienen een eigen zinvolle
plek in de samenleving, verankerd in het stadsweefsel en de gebouwen waarin we leven. Het
is de verantwoordelijkheid van de samenleving om de nood aan zorg in zich op te nemen.
Om mensen zorggarantie te bieden en een woning die hen ondersteunt om zo lang en zo
zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. De gekende woon- en
zorgmogelijkheden, de bestaande ruimte, zijn onvoldoende aangepast aan de
demografische uitdagingen waar we de komende decennia mee geconfronteerd zullen
worden. Hoe gaan we wijken en gebouwen uitrusten zodat mensen niet hoeven te verhuizen
in functie van hun zorgbehoefte? Hoe integreren we de nodige hulp- en dienstverlening in
het wonen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat de zorginfrastructuur mensen stimuleert om
actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven?
Tegen 2020 zal Vlaanderen 200.000 extra 65-plussers tellen, waarvan meer dan 50.000
ouder dan 85 jaar, tegen 2050 dit aantal gestegen zijn tot 750.000 65-plussers, waarvan
300.000 85-plussers, een verdriedubbeling ten opzichte van vandaag. Prognoses
voorspellen een nood aan 30.000 extra woongelegenheden in woonzorgcentra tegen 2030,
of 1.500 bijkomende woongelegenheden per jaar. Een ontzaglijke opgave. Deze
exponentiële behoefte aan bijkomende en meer aangepaste woon- en zorgondersteuning
vraagt een open maatschappelijk debat en duidelijke keuzes voor de toekomst.
Jo Vandeurzen en Peter Swinnen willen dit maatschappelijk debat opentrekken naar de
inrichting van onze omgeving, naar de architectuur als ontwerpopgave. De keuzes die zich
opdringen, hebben immers belangrijke repercussies voor onze ruimte, voor onze
zorginfrastructuur en voor ons sociaal weefsel. Ze verplichten ons om organisatorisch,
stedenbouwkundig én architecturaal buiten de bestaande kaders en concepten te denken.
Ze vragen om creatieve, maar ook ruimtevriendelijke oplossingen op mensenmaat.
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