
Informatiecampagne moet senioren in Goirle en Riel bewuster maken over de 
gevolgen van de vergrijzing.

Toekomstig wonen begint nu

KBO-Goirle en Senioren Belangen Riel zijn op 17 november 2022 een grote 
campagne gestart om de senioren te informeren en bewust te maken rondom
de thema’s Wonen, Zorg en Welzijn. Donderdag 19 januari is de tweede 
bijeenkomst rondom het thema wonen. Deze informatieve bijeenkomst heeft
als titel: ‘Hoe ziet toekomstig wonen er uit?’. 

Het zijn heel persoonlijke omstandigheden die het noodzakelijk maken om 
(vroegtijdig) keuzes rondom toekomstig wonen te maken. Uit de 
onderstaande casus wordt duidelijk hoe dichtbij die keuzes komen.  

Wonen en zorg, een casus uit de praktijk     (de namen zijn fictief)  
Mevrouw Willems is 70 jaar. Ze woont samen met haar man in een ruime 
grondgebonden woning. Haar man is 68. Kortom, beiden nog relatief jong. 
Maar mevrouw Willems heeft een erfelijke oogziekte en ziet langzaam steeds 



minder. Ook wordt ze daardoor onzekerder in het lopen en ervaart daardoor 
beperkingen. Haar man is nog kerngezond. Hij doet al veel in het huishouden 
en de tuin. Ze wonen al 40 jaar in dezelfde woning en zijn erg bekend in de 
buurt. De kans is groot dat mevrouw Willems over enkele jaren volledig blind 
zal zijn. Gelukkig hebben de heer en mevrouw Willems het er nu al vaker over: 
hoe moet dit verder als mevrouw helemaal blind is? Kunnen we hier wel blijven
wonen?  

Mijnheer en mevrouw Willens zijn zo alert om niet te willen wachten tot het te 
laat is, maar gaan nu al goed nadenken over de afwegingen en de voor- en 
nadelen van een keuze die ze gezien de omstandigheden moeten maken. Maar 
ook wat ze dan nu moeten gaan doen om zich goed voor te bereiden. 

Want bedenken wat je zou willen is één ding; actie ondernemen om het dan 
ook goed geregeld te hebben is net zo belangrijk.

Waar kun je in deze situatie dan zoal aan denken?
Huistest? 

- Het echtpaar woont al 40 jaar in de woning, dus mevrouw Willems is erg 
bekend met haar huis en haar omgeving. Ook de buren zijn goed bekend.
Dat kan het gemakkelijker maken om in de woning haar weg te vinden, 
ook als ze amper meer iets ziet. Dan is wel de vraag of de woning op alle 
fronten veilig genoeg is. 
Een huistest door een vrijwillige woonadviseur kan daarbij zeer 
behulpzaam zijn. O.a. KBO kan deze dienst verlenen.



Verhuizen?
- Ze kunnen ook besluiten om nu al te verhuizen naar een meer geschikte 

woning. Dan kunnen ze daar samen hun leven vervolgen en is mevrouw 
Willems al goed gewend aan het huis tegen de tijd dat ze blind zal 
worden. Dan is natuurlijk wel de vraag: waar zouden ze naar toe willen 
verhuizen? En als ze kiezen voor een huurwoning: hoe lang is de 
wachttijd, staan ze al in geschreven bij een woningcorporatie?

Toch blijven wonen?
- Maar natuurlijk ook de vraag: hoe is het voor mijnheer Willems om nu al 

te verhuizen naar bijvoorbeeld een gelijkvloers appartement en geen 
tuin meer te hebben om in bezig te zijn. En hoe is het om uit  de 
vertrouwde buurt te vertrekken, als er in de directe omgeving gaan 
andere passende woning is? Wat weegt het zwaarst?

Het juiste moment?
- En houden ze er rekening mee dat er ook plotsklaps iets met mijnheer 

Willems kan gebeuren. Dus op welk moment ga je echt voorbereidingen 
treffen? 

Buurthulp?
- Op wie kunnen zij terugvallen als er meer ondersteuning of hulp nodig 

is? Is dat ook in de buurt? En durven ze ook hulp aan buren te vragen als 
dat belangrijk wordt, want de zorg zal steeds minder beschikbaar zijn? 

Kortom: wat zou u doen als u in deze situatie zit?

Op deze en veel andere vragen over de keuzes en mogelijkheden rondom 
toekomstig wonen geeft deze Thema bijeenkomst informatie.

Uitnodiging 
Volgende week donderdagmiddag 19 januari om 14.00 uur is de tweede 
bijeenkomst ‘Hoe ziet toekomstig wonen er uit?’ in de kapel van Cultureel 
Centrum Jan van Besouw.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is voor alle senioren in de gemeente Goirle. Waarbij we 
benadrukken dat ook de jongere senioren (50+) en mantelzorgers van harte 
welkom zijn. De toegang is gratis en u kunt zich opgeven door bij voorkeur een 
mail te sturen naar chrisbrockkbo@gmail.com of eventueel te bellen naar 06-
81558128
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