
Bijlage G-1
Beschermd, verzorgd en geschikt wonen in Noord-Brabant; een indicatie van vraag (2018-2045) en aanbod (2018)
Bij het beschermd en beschut wonen gaat het veelal om vormen van niet-zelfstandig wonen, zoals bijvoorbeeld plaatsen in een verpleeg- of verzorgingsinstelling.
Bij het geschikt wonen gaat het om reguliere woningen, waarbij onderscheid wordt gemaakt in geclusterde ouderenwoningen, aangepaste (ouderen)woningen en nultredewoningen.

Aanbod 2018 intramuraal geschikte woning
beschermd wonen beschut wonen geclusterd wonen aangepast wonen nultreden wonen

Noord-Brabant 14.750 4.500 45.350 40.600 258.650

Stedelijke concentratiegebieden 10.000 3.000 36.300 29.500 183.950
Landelijke gebieden 4.700 1.450 9.050 11.100 74.650

West-Brabant 4.550 1.650 12.900 11.200 71.050
Midden-Brabant 2.250 1.050 8.000 6.600 42.950
Noordoost-Brabant 3.850 950 10.600 10.200 67.950
Zuidoost-Brabant 4.100 850 13.850 12.600 76.700

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 50-tallen; hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

Zie ook: toelichting op de gebruikte gebiedsindeling.

http://www.acc.bevolkingsprognose-2020.brabant.totalservices.io/gebiedsindeling
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Bij het beschermd en beschut wonen gaat het veelal om vormen van niet-zelfstandig wonen, zoals bijvoorbeeld plaatsen in een verpleeg- of verzorgingsinstelling.
Bij het geschikt wonen gaat het om reguliere woningen, waarbij onderscheid wordt gemaakt in geclusterde ouderenwoningen, aangepaste (ouderen)woningen en nultredewoningen.

Vraag 2030 intramuraal geschikte woning
beschermd wonen beschut wonen geclusterd wonen aangepast wonen nultreden wonen

Noord-Brabant 20.550 5.200 53.300 48.650 290.900

Stedelijke concentratiegebieden 13.750 3.550 42.800 35.200 210.450
Landelijke gebieden 6.800 1.650 10.500 13.450 80.450

West-Brabant 6.250 2.000 15.400 13.550 78.600
Midden-Brabant 2.750 1.100 9.250 7.650 48.200
Noordoost-Brabant 5.650 1.150 13.000 12.250 75.250
Zuidoost-Brabant 5.950 950 15.700 15.200 88.800

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 50-tallen; hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

Zie ook: toelichting op de gebruikte gebiedsindeling.

http://www.acc.bevolkingsprognose-2020.brabant.totalservices.io/gebiedsindeling
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Bij het beschermd en beschut wonen gaat het veelal om vormen van niet-zelfstandig wonen, zoals bijvoorbeeld plaatsen in een verpleeg- of verzorgingsinstelling.
Bij het geschikt wonen gaat het om reguliere woningen, waarbij onderscheid wordt gemaakt in geclusterde ouderenwoningen, aangepaste (ouderen)woningen en nultredewoningen.

Vraag 2045 intramuraal geschikte woning
beschermd wonen beschut wonen geclusterd wonen aangepast wonen nultreden wonen

Noord-Brabant 29.200 7.400 62.100 54.850 305.150

Stedelijke concentratiegebieden 19.550 5.050 50.300 40.050 225.350
Landelijke gebieden 9.650 2.350 11.800 14.800 79.800

West-Brabant 8.800 2.850 17.750 15.200 81.200
Midden-Brabant 3.800 1.550 10.650 8.700 51.700
Noordoost-Brabant 8.450 1.750 15.800 13.800 78.250
Zuidoost-Brabant 8.150 1.250 17.900 17.100 94.000

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 50-tallen; hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

Zie ook: toelichting op de gebruikte gebiedsindeling.

http://www.acc.bevolkingsprognose-2020.brabant.totalservices.io/gebiedsindeling

