Column Leo Pelgröm, Energieadviseur en makelaar/taxateur
Napraten over de Lang Zult U Wonen infomarkt
Vrijdag 25 september jl. is in de sporthal De Hooiberg in Olst de Lang Zult U Wonen
infomarkt geweest. Tijdens deze markt sprak ik mensen die blij waren dat ze hun
woning recent hadden aangepast. De vraag die mij bezig houdt is: Waarom zijn er niet
veel meer mensen die hun woning aanpassen aan de toekomst om langer thuis te
kunnen blijven wonen? Als woonadviseur zou ik graag met u daarover na willen
praten aan de keukentafel.
Het kan gezond zijn om op tijd een knoop door te hakken en de woning aan te passen aan
de eisen van deze tijd. Hierbij kan dan gelijktijdig rekening worden gehouden met het langer
thuis blijven wonen en dit te combineren met energiebesparing en wooncomfortverbetering.
Het beleid is dat we met zijn allen langer thuis moeten blijven wonen en dan is een
energiezuinige en comfortabele woning prettiger en een goede beslissing.
Een gemoderniseerde energiezuinige en comfortabele woning verkoopt bovendien ook nog
beter en sneller.
Een goed voorbeeld is het aanpassen van de badkamer. Meestal zit in de oude badkamer
nog een douchecabine, een bad en ontbreekt een toilet. Ga eens voor uzelf na hoe vaak u
gebruik gemaakt van het bad of moeite heeft om in of uit de cabine te stappen. Voor de
nieuwe badkamer is het bijvoorbeeld belangrijk dat deze voldoende ruim is en daardoor ook
geschikt is voor rolstoelgebruik en dat de hulpverlening er ook nog ‘uit de voeten kan’. Een
inloopdouche met mogelijkheden om beugels en een douchezitje aan te kunnen brengen is
hierbij een must. De kleurstelling is ook een belangrijk onderwerp om rekening mee te
houden. Niet alleen om een moderne look te krijgen maar ook omdat contrasten op oudere
leeftijd functioneel zijn.
Als onafhankelijk adviseur kom ik graag bij u thuis om samen na te praten over de infomarkt
en te kijken welke specifieke mogelijkheden er bij u zijn om langer en comfortabel thuis te
kunnen blijven wonen.
Wethouder Herman Engberink schrijft: “Op tijd zorgen voor aanpassingen aan de woning
maakt de kans groter dat je er langer kunt blijven wonen, dat staat vast”. Ik zou daar nog aan
toe willen voegen dat u dan hopelijk nog vele jaren van de doorgevoerde aanpassingen kunt
blijven genieten.
Het Comfortteam Olst-Wijhe kan u daarbij zeker helpen. Wanneer zou ik met u een afspraak
kunnen maken om na te kunnen praten?
Voor meer informatie: info@comfortteam-olstwijhe.nl of (0570) 561952

