
Wat kunnen we zelf doen ?

In de tweede bijeenkomst georganiseerd door KBO-Goirle en Senioren 
Belangen Riel over ‘Toekomstig Wonen begint Nu’ werd veel aandacht 
besteed aan wat wij zelf kunnen doen om langer veilig en comfortabel te 
kunnen blijven wonen.
Door Simon de Goede

Op 19 januari was de kapel in CC Jan van Besouw 
weer overvol.

Jan van Eijck die de bijeenkomst leidde, verwees 
naar bewustwording van de noodzaak om zelf naar 
oplossingen te zoeken. 

Van de overheid mogen wij op korte termijn niet zo-
veel verwachten.

Liedeweijde Majoor KBO-Goirle, schetste de diverse 
mogelijkheden om een senioren geschikte woning te
vinden, variërend van huur naar huur, koop naar 
huur en koop naar koop.

Na een huistest, uit te voeren door KBO, RABO of 
Thebe Xtra, waarin de mogelijkheden tot verbete-
ring van de woning zijn vastgelegd, kan men zelf 
een plan maken hoe dit uit te voeren. Sinds kort 
heeft het Dorpsteam een Klusjesteam opgezet die 
eenvoudige aanpassingen van de woning kan uit-
voeren.

Voor grote aanpassingen en verbouwingen zal er 
een werkplan moeten worden opgezet, waarbij be-
keken wordt hoe er wordt gefinancierd. Vaak zijn 
hiervoor mogelijkheden te vinden, bijvoorbeeld via 
de WMO en bij een huurhuis via Leystromen zelf.

Els van Daal, KBO-Brabant was net als in de eerste 
bijeenkomst heel praktisch in haar adviezen. 

Kijk naar de vloer in de badkamer. Kunt u zitten 
terwijl u doucht? Zijn er beugels?

Waaraan u zich kunt vasthouden? Is een inloopdou-
che mogelijk in plaats van de oude douche met 
hoge instap?

En uw woonkamer, staat die vol meubels waardoor 
u geen ruime looppaden heeft.

En dan de trap niet vergeten. Leuningen aan beide 
zijden! Is er voldoende licht ook ’s nachts? Wist u 
dat er elke vier minuten een oudere wordt opgeno-
men bij de Eerste Hulppost? 

Tijdens mijn presentatie van 20 minuten zijn er dus 
al vijf in het ziekenhuis terecht gekomen.

Als u ’s nachts naar het toilet moet, moet u daar de
trap voor af? Zorg voor automatisch aanspringend 
licht. 

Wat kunt u zelf (laten) doen aan al dit soort kleine 
verbeteringen?

Na de pauze stelde Jan van Eijk indringende vragen 
aan Helene van Boxtel en Marjolein Duif van Stich-
ting Leystromen. Omdat Leystromen een stichting is
maken zij geen winst maar investeren zij in onder-
houd, duurzaamheid en nieuwbouw. Wanneer u 
huurder bent en grotere aanpassingen wilt laten uit-
voeren, ga dan in overleg met Leystromen. Vaak 
vinden zij voor u mogelijkheden, waarbij er geen 
kosten zijn om bij het beëindigen van het huurcon-
tract alles weer in de oorspronkelijk staat terug 
brengen.

Het probleem bij Leystromen is het grote aantal in-
geschrevenen die met enorme wachttijden te ma-
ken krijgt bij het zoeken naar een woning. 

Jan van Eijck vroeg makelaar Marcel Dassen, of er 
contacten zijn tussen de Gemeente Goirle en de 
makelaars. Marcel Dam had nog nooit contact ge-
had met een wethouder, wel met een belangstel-
lend raadslid.

Probleem is dat de gemeente zelf nauwelijks eigen 
grond heeft. Zij kunnen alleen maar via het be-
stemmingsplan enige invloed uitoefenen. En daar 
zijn ze vaak te laat en te weinig bij betrokken, aldus
Marcel Dam.

De mooie vorm van samenwerking is CPO = Collec-
tief Particulier Opdrachtgeverschap.

Hierbij hebben toekomstige bewoners meer invloed 
op de ontwikkeling van de eigen woning. Door dit 
als groep te doen kan men veel vooraf regelen. 
Voorbeeld is de Knarrenhof in Zwolle of het Kiliman-
jaro-project in Goirle

Ine Beekers en Anne Denissen als vertegenwoordi-
gers van het Kilimanjaro-project in het voormalige 
kantoorgebouw van Havep vertellen over de aanpak
en de mogelijkheden. Men is er vrij om zich terug te
trekken in zijn eigen woning maar evengoed is het 
mogelijk om elkaar te ontmoeten in de gemeen-
schappelijke ruimten en tuin.

De boodschap van deze bijeenkomst was duidelijk: 
Zelf aan de slag.

En nu afwachten wat de derde bijeenkomst op 9 
maart zal brengen onder titel: 

De toekomst van de zorg is thuis.
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