
Een comfortabel thuis voor nu en straksLekker blijven wonen

“

”

Wat een prachtig huis, zegt iedereen die 
hier binnenkomt. Mooi, modern en zeer 
comfortabel! Dat was ook precies onze 
bedoeling. En dat we er tot ons honderdste 
kunnen blijven wonen, is dan mooi 
meegenomen…

www.lekkerblijvenwonen.nl /enkhuizen
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“

”

Het is een comfortabel en 
leefbaar huis geworden. Voor 
jong en oud…
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Lekker blijven wonen
‘Hier kan ik oud worden’, dacht Inge Vosse, toen ze op haar 
32e met haar man en twee jonge kinderen haar huidige woning 
betrok. Dat is nu 25 jaar geleden. En Inge maakt die belofte 
waar. Als geen ander weet zij dat ergens oud willen worden, 
iets anders is dan ergens oud kunnen worden. 

Door haar jarenlange ervaring bij de afdeling Volkshuisvesting 

van een gemeente, wist ze precies wat een huis nodig heeft om 

comfortabel en leefbaar te zijn en te blijven voor alle leeftijden. 

Met of zonder beperkingen. En daar heeft ze haar huis in de 

afgelopen jaren op aangepast. 

Inge is een vlotte vijftiger en ze woont met haar man Thijs 

in een prachtig modern ingerichte woning die een en al 

comfort uitstraalt. Een woning die klaar is om Inge en Thijs een 

comfortabel thuis te bieden tot ze honderd zijn.

Inhoud:

Is uw huis toekomstbestendig? Doe de test.

Zelf de woning aanpassen

Welke maatregelen maken uw huis 

comfortabeler en toekomstbestendig?

Wat kost de aannemer?

Een aannemer kiezen

Financiering

Bent u huurder?

Veilig huis, veilige buurt, veilig gevoel

Domotica: technische snufjes voor comfort
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Hoe toekomstbestendig is uw huis? 
Doe de test!
Wie nu lekker comfortabel woont en van plan is dat tot in 
lengte van jaren vol te houden, doet er verstandig aan eens 
met die ogen naar de huidige woning te kijken. 

Kan dit huis u de komende decennia net zoveel comfort blijven 

geven als het al die jaren heeft gedaan? Om hier achter te 

komen, kunt u de ‘Lekker blijven wonen’-test doen op

www.lekkerblijvenwonen.nl/enkhuizen

U kunt ook alvast eens kijken bij de opsomming van mogelijke 

maatregelen, op pagina 8.

TIP: Heeft u geen internet of 
komt u er niet uit? 
Vraag hulp van een vrijwilliger 
via de Lekker blijven wonen 
vrijwilligerscoördinator. 
Zie de contactgegevens achterin.
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“

”

25 jaar geleden fietsten mijn 
kinderen op driewielers door 
dit drempelloze huis. Nu doen 
de kleinkinderen hetzelfde…
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Zelf de woning aanpassen
De tijd dat we er vanuit gingen dat we op een bepaalde 
leeftijd wel zouden verhuizen naar een verzorgingshuis, ligt 
inmiddels achter ons. Terwijl we hogere leeftijden bereiken, 
blijven we langer jong en willen we zo lang mogelijk voor 
onszelf zorgen. 
Daarbij komt dat de overheid minder geld uitgeeft aan 

zorgvoorzieningen en dus ook aan aanpassingen in woningen. 

De kans is steeds kleiner dat u eventueel benodigde 

aanpassingen in huis vergoed krijgt tegen de tijd dat u daaraan 

toe zou zijn (zie ook ‘De rol van de gemeente’ op pagina 17). U 

bent zelf in steeds grotere mate verantwoordelijk voor een goed 

comfortabel leven en alles wat daarbij hoort. Daarom is het 

slim naar de toekomst te kijken en het heft alvast in eigen hand 

te nemen. Dat kan door maatregelen te nemen in uw huidige 

woning (zie pagina 8) of u alvast in te schrijven voor een woning 

die al toekomstbestendig gebouwd of gemaakt is.
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“

”

Ik heb overal brede deuren in 
laten zetten. Gewoon omdat ik 
het mooi vind. Super praktisch 
met kinderwagens maar ook 
als er iemand met een rolstoel 
of rollator op bezoek komt
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Zonder meteen diep in de 

buidel te tasten, kunt u toch 

al een hoop doen om uw 

huis comfortabeler te maken 

voor de toekomst. 
Let op de maatregelen met 
dit klusteken.

Welke maatregelen maken 
uw huis comfortabeler en 
toekomstbestendig?

Als u handig bent, of u heeft een handig familielid, kunt u veel 

dingen zelf realiseren. De onderdelen vindt u in de plaatselijke 

bouwmarkt. 

Vrijwilliger
Bent u niet in de gelegenheid zelf de maatregelen uit te voeren 

of een aannemer in te schakelen, dan kunt u om een vrijwilliger 

vragen via de Lekker blijven wonen vrijwilligerscoördinator (zie 
pagina 14). 
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Het verwijderen of verlagen van 
drempels

Goede verlichting buiten met een 
standaard buitenlamp 
vanaf 10 euro

Een bewegingmelder voor uw 
buitenlamp
circa 15 euro

Antislipstickers voor in bad of 
douche
vanaf 5 euro

Het aanbrengen van een 
‘lichtspoor’ om ’s nachts het toilet 
te kunnen vinden

Een rookmelder 
vanaf 10 euro

Een inloopdouche

Elektronische bediening 
aanbrengen voor hoge ramen en 
zonwering

Lades in plaats van kastjes in uw 
keuken

Het aanbrengen van een tweede 
trapleuning

Antisliptape voor de trap
vanaf 7,5 euro voor 5 meter

Het toilet verhogen met behulp 
van een opzetstuk

Het plaatsen van beugels in 
badkamer en toilet
vanaf 50 euro

De kraan vervangen door een 
thermostaatkraan 
vanaf 110 euro

Een glijstang voor de douchekop
vanaf 20 euro

Het installeren van een luide bel 
die goed hoorbaar is

Het wegwerken van losse snoeren 
met een kabelslang 
vanaf 10 euro voor 5 meter

Ook op de eerste verdieping een 
toilet aanbrengen

Een slaapkamer en badkamer op 
de begane grond

Een opklapbaar douchezitje
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Wat kost de 
aannemer?
Goed idee om uw huis 
toekomstklaar te maken, maar 
wat kost dat allemaal?

Hiernaast vindt u enkele 
(globale) richtlijnen 
voor prijzen van de 
gespecialiseerde 
aannemer, inclusief 
materiaal, voorrijkosten en 
omzetbelasting (prijspeil 
2012). De werkelijke prijs 
hangt ook af van de situatie 
in uw huis.

€

circa 380 euro

circa 750 euro

circa 250 euro

circa 430 euro

circa 1000 euro

circa 400 euro

circa 325 euro

Toilet voorzien van opklapbare beugels:

Plaatsen van een nieuw verhoogd toilet en 
waterreservoir:

Het aanbrengen van een wandbeugel:

Het aanbrengen van een opklapbare 
douchezit met rugleuning en armleggers:

Het aanbrengen van een wastafelbeugel, 
een wandbeugel voor de douche en een 
douchezit (zie boven), inclusief hulppootset 
voor douchezit:

Het aanbrengen van een oprijplaat bij de 
voordeur voor rolstoelgebruik:

Het aanbrengen van een drempelvervanger:
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Een aannemer kiezen
Heeft u een aannemer nodig voor uw 
woningaanpassingen? Dan is het belangrijk 
u goed te laten adviseren. Graag geven wij 
hiervoor de volgende tips mee: 

1. Aannemer uit de buurt
Kies voor een aannemer uit de buurt of een 

aannemer die al vaker verbouwingen in uw 

omgeving heeft gedaan. De kans is groot dat 

deze beter op de hoogte is van plaatselijke 

voorschriften en omstandigheden.

2. Teken een overeenkomst 
Het is verstandig om alle afspraken schriftelijk 

vast te leggen. In ieder geval de kosten en de 

tijd die de verbouwing in beslag gaat nemen. 

Dit schept duidelijkheid voor beide partijen. 

3. Beroepsorganisatie 
Een aannemer die lid is van een 

beroepsorganisatie heeft als voordeel dat u, in 

geval van een conflict, de kans krijgt om via de 

organisatie tot een oplossing te komen.

4. Meer offertes aanvragen 
Vraag bij verschillende aannemers offertes aan 

om prijzen te vergelijken.

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij het kiezen van een aannemer? 
Neem dan contact op met het Zorgloket, via 
tel: (0228) 360 100 of e-mail: zorgloket@enkhuizen.nl 
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“

”

Die vaatwasser op hoogte is 
echt een uitvinding! Ik heb op 
zich geen moeite met bukken, 
maar het is zo comfortabel als 
het niet hoeft!

Financiering
Als u veel kosten moet maken, of wellicht zelfs 
besluit te verhuizen, kan het de moeite waard 
zijn te kijken wat uw bank voor u kan doen. 

Veel 60-plussers denken ten onrechte dat ze op 

grond van hun leeftijd niet of moeilijk een lening 

kunnen afsluiten. Het is de moeite waard om 

toch eens een gesprek met uw bank te hebben, 

want er zijn meer mogelijkheden dan u 

denkt. 

Zo heeft de Rabobank Westfriesland-Oost  
een seniorenadviseur in dienst. 

(Zie de contactgegevens achterin).
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Bent u huurder?
Ben u huurder? Dan is het belangrijk dat 
de verhuurder van uw woning instemt met 
eventuele aanpassingen. 

Neem dus altijd eerst contact op met uw 

verhuurder voordat u iets onderneemt. 

Vaak biedt de website van de woningcorporatie 

meer informatie, zoals: 

www.welwonen.nu

www.vestia.nl

www.woonzorg.nl 

www.mooilandvitalis.nl
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Veilig huis, veilige buurt, veilig gevoel
Als het gaat om comfortabel wonen, mogen we ook de veiligheid niet vergeten!
Is uw huis voldoende veilig? Wacht niet te lang en ga zelf aan de slag om veilig te kunnen 
wonen:

• Vraag uw buren uw woning in de gaten te houden als u op vakantie bent.

• Gebruik een tijdschakelaar voor uw verlichting als u op vakantie bent.

• Meld niet op Facebook, Twitter, Hyves of een weblog dat u op vakantie gaat.

• Zorg voor goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen, (garage)deuren en eventuele   

 lichtkoepels.

• Sluit altijd alle deuren en ramen (vergeet vooral niet een wc-raampje of ramen en deuren   

 van de garage af te sluiten).

• Laat geen sleutels aan de binnenzijde van uw sloten zitten.

• Zorg voor voldoende buitenverlichting.

• Vul een korte test in op www.politie.nl om te weten hoe inbraakveilig uw huis is.

• Voor meer informatie over veilig wonen kunt u kijken op de website 

 www.politiekeurmerk.nl. Of neem contact op met de politie, tel. 0900 8844.
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Wijkagent
Enkhuizen telt twee wijkagenten die u meer kunnen vertellen over de veiligheid van uw huis en 

uw buurt. U kunt ze altijd aanspreken op straat of contact opnemen met de politie via 0900 8844. 

Domotica: technische snufjes voor comfort
Gordijnen die vanzelf dicht gaan, lichten die vanzelf aanspringen, en ga zo maar door. Ook 

woontechnologie, ook wel domotica genoemd, biedt een hoop comfort en veiligheid bij het 

wonen. Bij domotica draait het niet alleen om slim gebruik van techniek in de woning zoals 

bijvoorbeeld verwarmen, ventileren of verlichten. Ook diensten van buiten kunt u met domotica 

in uw woning halen. Denk dan aan alarmeren, telefoneren, televisie kijken, enzovoort.  

Door deze combinatie van techniek en diensten te gebruiken op iedere plek en op ieder tijdstip 

dat het u past, kunt u uw kwaliteit van wonen en leven behoorlijk verhogen. Voorbeelden van 

domotica zijn:

• lichten aan bij beweging;

• uw woning in de nachtstand (met één knop alle lichten uit, de apparatuur in de stand-by  

 stand en de verwarming laag);

• gordijnsturing;

• informatiemodule voor slechthorenden met lichtsignalen;

• actieve personenalarmering.
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“

”

Een inloopdouche is veilig 
omdat je nergens overheen 
hoeft te stappen. Maar ik heb 
hem gewoon omdat ik het 
mooi vind...
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Steeds meer legt de overheid de 
verantwoordelijkheid voor het welzijn van de 
inwoner bij die inwoner zelf. Aanpassingen in 
woningen worden steeds minder vergoed. Dit 
is één van de gevolgen van wat wel genoemd 
wordt de ‘kanteling van de Wmo’, de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning.

De wet legt de nadruk op preventie. Dat 

houdt in dat inwoners er zoveel mogelijk zelf 

voor moeten zorgen dat zelfstandig wonen 

mogelijk blijft. Dit om het risico te verminderen 

dat zij plotseling geheel of gedeeltelijk 

afhankelijk raken van instanties. Uiteraard is 

dat niet altijd te voorkomen. Maar wie op tijd 

voorzorgsmaatregelen neemt, vergroot de kans 

aanzienlijk om zo lang mogelijk in de eigen 

woning te kunnen blijven wonen. U kunt 

er namelijk niet langer vanuit gaan dat u, 

als er plotseling wat gebeurt waardoor u 

bijvoorbeeld niet meer de trap op kunt, een 

traplift vergoed krijgt van de gemeente. De 

gemeente zal in de toekomst steeds minder 

mogelijkheden krijgen om aanpassingen te 

vergoeden. 

Vandaar dat de gemeente, samen met 

enkele partners (zie achterin) meedoet met 

de campagne ‘Lekker blijven wonen’. Om 

inwoners te wijzen op de mogelijkheden het 

heft in eigen hand te nemen en hun huis klaar 

te maken voor de toekomst; op een moment 

dat dat nog eenvoudig kan.

De rol van de gemeente
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Welwonen
Bezoekadres: Rode Paard 5 - 1602 DG Enkhuizen

Telefoon:  0228 - 350 500  

E-mail:   info@welwonen.nl
Wmo-raad
Secretaris: mw. E.F. Dangermond-Hilderink

Telefoon:  0228 - 313 239 

E-mail:   ellydangermond@quicknet.nl
Seniorenplatform Enkhuizen
Secretaris: mw. M. Santema

Telefoon:  0228 - 530 490   

E-mail:   grooker@omring.nl
Senioren Overleg Enkhuizen
Secretaris: mw. E.F. Dangermond-Hilderink

Telefoon:  0228 - 313 239 

E-mail:   ellydangermond@quicknet.nl

Lekker blijven wonen 
vrijwilligerscoördinator 
Bezoekadres: 
Rode Paard 5

1602 DG Enkhuizen

Telefoon: 0228 - 350 500  

E-mail:     info@welwonen.nl

Partners ‘Lekker blijven wonen’



Pagina 19

Stichting Helpende Handen
Bezoekadres: Noorderweg 13A - 1601 PC Enkhuizen (ma-vrij 9:00 tot 11:30 uur)

Telefoon:  0228 - 317 219  E-mail:   joopvankeulen@msn.com

Zonnebloem
Secretaris: mw. J. Hermans, Douwe Brouwerweg 8 - 1602 MK Enkhuizen

Telefoon:  0228 - 317 569 E-mail:   jcm.hermans@quicknet.nl

Stichting Unie Van Vrijwilligers
Secretaris: mw. E.F. Dangermond-Hilderink

Telefoon:  0228 - 313 239 E-mail:   ellydangermond@quicknet.nl

Rabobank Westfriesland-Oost
Telefoon:  0228 - 566 200 (vragen naar seniorenadviseur)

E-mail:   info@wfo.rabobank.nl (vermeld ‘seniorenadviseur’ en de betreffende vraag)

Opdrachtgever: Gemeente Enkhuizen Teksten: Judith Flapper Alles in Balans.NU Vormgeving: Marco Nieuwpoort / boozd.nlColofon: 
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Ook Lekker blijven wonen?
Doe de test op www.lekkerblijvenwonen.nl/enkhuizen

U kunt bij het Zorgloket terecht met al uw 
vragen over welzijn, zorg, aangepast wonen 
en vervoer. Maar ook voor hulp bij het invullen 
van lastige formulieren kunt u hier terecht. 

Met veel onderwerpen kunnen de medewerkers 

u direct helpen. Anders verwijzen zij u door naar 

de juiste persoon of instantie die u verder helpt.

Vragen? Het zorgloket van de 
gemeente helpt u verder!

Zorgloket gemeente 
Enkhuizen
Bezoekadres:  
 Sociaal Medisch Centrum  
 Vijzelstraat 24
 1601 NK Enkhuizen 

Telefoon:  

 0228 - 315400 

Openingstijden:
 maandag t/m vrijdag
 van 09.00 tot 12.00 uur


