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Duurzaam en levensloopbestendig wonenV
Verslag van de themabijeenkomst van SeniorenRaadBest
op 24 november 2016 in zalencentrum Prinsenhof te Best

INLEIDING
(door Nico Vrijenhoek, voorzitter SeniorenRaadBest)
Nico Vrijenhoek heet als voorzitter van de seniorenraad in Best alle aanwezigen hartelijk welkom en
speciaal de sprekers van vanmiddag, de heren Lambert van der Hoven en Reinier ten Kate, vrijwilligers
van de coöperatie Best Duurzaam alsmede de heer
Leo van Zeeland van de werkgroep Wonen op z'n
Best. Zij hebben zich verdiept in allerlei mogelijke
maatregelen in onze woningen met het oog op de
toekomst: ze meer duurzaam, energiezuinig, milieusparend maken én ze zo verbeteren dat we er nog
jaren in kunnen blijven wonen, ook als allerlei gebreken en kwalen zich
aandienen. Het zijn heel praktische zaken waarover ze ons gaan voorlichten en waarvan achter in de zaal talrijke producten te zien zijn in de
kraam, ingericht door de zorgwinkel ZHON. Speciaal welkom aan wethouder Marc van Schuppen, die op onze uitnodiging is ingegaan om te
komen vertellen wat het beleid van de gemeente Best is op dit gebied en
voor welke zaken de burger bij de gemeente kan aankloppen..
1. WOONBELEID VAN GEMEENTE BEST
(door wethouder Marc van Schuppen)
Marc van Schuppen, die in Best het woonbeleid in zijn portefeuille heeft, is blij dat de seniorenraad via deze bijeenkomst
aandacht vraagt voor duurzaam en levensloopbestendig
wonen. De gemeente heeft duurzaam wonen nadrukkelijk
opgenomen in haar beleid. Zij biedt de burgers ook volop
middelen ter ondersteuning; er zijn regels opgesteld en men
kan aankloppen voor advies. Ook stelt de gemeente regels m.b.t. duurzaamheid aan de oppplus-activiteiten van woningcoöperaties voor huurwoningen.
Het levensloopbestendig maken ziet de gemeente als een eigen verantwoordelijkheid van burgers. Beroep doen op de Wmo voor woningaanpassingen kan alleen als die dringend noodzakelijk zijn, dus niet uit voorzorg. Dat laatste beveelt de wethouder wel van harte aan. De gemeente
ondersteunt dit met gunstige contracten die met lokale leveranciers zijn
afgesloten. Ook gaat de gemeente volgend jaar zgn. “blijversleningen”
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beschikbaar stellen met meer gunstige voorwaarden dan banken hanteren voor (aanpassing van) hypotheken.
2. DUURZAMER WONEN
(door de heren Lambert van der Hoven en Reinier ten Kate
van de coöperatie Best Duurzaam) )
De heer Lambert van der Hoven begint met te
vertellen waarom de coöperatie Best Duurzaam
is opgericht. De doelstelling is mede te bewerkstelligen dat de gemeente Best in 2030 volledig
energieneutraal en afvalloos is. Bij middelen om
dat te bereiken moet gedacht worden aan: :
– woningen beter isoleren
– zonnepanelen installeren op de daken
– apparaten vervangen door zuiniger apparaten
– energieverbruik verminderen door gedragsverandering.
Wat de coöperatie Best Duurzaam voor je kan doen
De coöperatie Best Duurzaam,bestaat uit
vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk. Ze
is een expertise- en kenniscentrum, die de
inwoners en organisaties in Best allerlei
hulpmiddelen aan om zelf een steentje bij te
dragen aan het bereiken van dat doel, en wel door: .
– financiële voordelen te bedingen: prijsafspraken met leveranciers
afspraken voor levering, service en onderhoud
– belangen te behartigen van woningeigenaren en -huurders, zoals
het bemiddelen bij klachten over het werk van leveranciers
– cursussen te geven in het duurzaam maken van een woning
– adviezen te verstrekken op allerlei gebied
De coöperatie heeft inmiddels al
gunstige afspraken gemaakt met
lokale leveranciers, waarin lagere
prijzen, goede levering en een degelijk onderhoud zijn bedongen.
Bijvoorbeeld bij de isolatie van
hun woning, het aanbrengen van
zonnepanelen, het installeren van
een hoge-rendements CV-ketel en
verder alles wat het doel heeft het
milieu te sparen.
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Woonadviezen
Adviezen om je woning duurzamer te maken geeft de coöperatie gratis
aan haar leden. Eén of twee goed opgeleide vrijwilligers komen dan ca.
1,5 uur op bezoek en bekijken wat er voor de woning de meeste energiebesparing oplevert en ook financieel het aantrekkelijkst is. Ze analyseren het verbruikvan gas, water, licht en adviseren hoe dat omlaag kan.
Om warmtelekken op te sporen gebruiken zij een infraroodcamera, die
van het hele huis warmteopnames maakt, waarbij warmteverlies bij het
dak, lekken in de
spouwmuurisolatie, op
scheidslijnen tussen
woningen, bij kozijnen
of op bepaalde plekken in de vloer aan
het licht komen.
Het hele onderzoek
resulteert in een eindrapport 'Duurzaam
woonadvies': wat je
zelf kunt doen en wat je moet laten doen, zoals vloerisolatie, cv-ketel
vervangen, eco-kramen gebruiken, afval hergebruiken. U kunt daarna
afspraken maken over de opvolging van de gegeven adviezen.
Al deze diensten levert de coöperatie Best Duurzaam aan degenen die
lid worden (voor slechts € 10,- per jaar). Lid worden kan iedereen in
Best.
Gasverbruik verlagen en je portemonnee sparen
De heer van der Hove ging verder in op vermindering van het gasverbruik. Hij stelde duidelijk: we moeten in Nederland van het gas af. Hij
voorspelde dat in 2030 het grootste deel van Nederland van gas zal zijn
afgesloten en op elektriciteit zal werken. Zo zullen heel wat huizen hun
eigen energie opwekken met zonnepanelen. Het gasverbruik is al
behoorlijk aan het zakken (50 % van dat in 1970) dankzij betere isolatie.
Je kunt daaraan verder meewerken door
– de keteltemperatuur lager in te stellen
– te werken met een tijdklok of programmeerbare thermostaat
– waterbesparende kranen en douchekoppen
– verwarming uit te zetten in ongebruikte ruimtes
– bij vloerverwarming een pompschakelaar te installeren.
Wilt u weten hoe uw gasverbruik is in vergelijking met dat in de rest van
Nederland? Dat is te zien op de website www.mindergas.nl
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Opplussen
Renovatie- of opplusprojecten van woningcoöperaties hebben in verschillende wijken met huurwoningen al veel energiebesparing opgeleverd, o.a. door nieuwe kunststofkozijnen, HR++glas, vloerisolatie,
nieuwe CV-ketel en een mechanisch ventilatierooster. Een toekomstig
geplande dakvernieuwing zal nog meer opleveren. Coöperaties zitten
dan met de vraag: “Hoeveel huur willen de bewoners meer betalen voor
een besparing in hun energieverbruik?
Moeilijk punt is de ventilatie van een woning, vooral 's winters. Het
veroorzaakt dan warmteverlies, maar is noodzakelijk om het klimaat in
de woning gezond te houden. De toekomst is het 'gecontroleerd ventileren', waarbij de lucht in huis voortdurend ververst wordt door een
ventilatiesysteem: lucht komt binnen via droge ruimtes als woon- en
slaapkamer en wordt gezogen via doorstroomopeningen naar natte
ruimtes als badkamer, keuken en wc, waar het wordt afgevoerd.
..
Energielabels voor huizen
Tegenwoordig is van alle
huizen in Best bekend
hoe hoog het energieverbruik is. Dat is te zien op
een energie-plattegrond
van Best, waarbij elk huis
donkergroen. lichtgroen,
geel, oranje, rood of
diepood staat ingekleurd.
Dat komt overeen met de
energielabel A t/m G die
aan een huis wordt
gehangen, en die bij elke aankoop van een nieuwe of bestaande woning
verplicht is gesteld. Op een plattegrond van Best is te zien dat alle
nieuwbouwwijken donkergroen zijn gekleurd (label A), de naoorlogse
wijken lichtgeel tot oranje, welke wijken er al zijn 'opgeplust' en dat in
vooral het centrum van Best nog veel te winnen valt.
Elektrische energievreters
De volgende spreker, Reinier ten Kate, focust op besparingen in het
elektriciteitsverbruik. Vooral in de verlichting van een woning gaat veel
energie op, Dat is drastisch te verlagen door alle gloeilampen te vervangen door led-lampen. Een fikse besparing kan ook zitten in de vervanging van oude huishoudapparaten door nieuwe. Die hebben altijd
–6–

een veel lager energieverbruik. Hij adviseerde een elektriciteitsmeter
aan te schaffen, eentje die je in elk stopcontact
kunt steken om het gemiddelde verbruik van het
daarop aangesloten apparaat of machine te
meten. Zo kom je de grootste energievreters op
het spoor. Elke zaterdag bij Aldi voor € 10 te
koop.
Zonnepanelen
Met zonnepanelen op het dak produceer je zelf energie. Een meter in
huis geeft aan wat de opbrengst is. Met 12 tot 14 panelen kun je het
volledige energieverbruik van 2 personen dekken. Het is een investering
(voor 8 panelen ca. € 3100, voor 20 panelen ca. 6800) die je gemiddeld
binnen 7 jaar hebt terugverdient, rekenend met gelijkblijvende energieprijzen. Bij hogere energietarieven wordt het steeds aantrekkelijker.
Belangrijk is dat er nagenoeg geen onderhoudskosten zijn. Ook tegen
barre weersomstandigheden, zoals hagelstenen, zijn zonnepanelen
bestand. De meter in huis
geeft aan wat het opbrengt.
Als de zon eens niet schijnt,
kan het teveel aan energie
geleid worden naar het net,
waar het weer afgehaald
kan worden als de zon
alsmaar achter de wolken
blijft. Wat niet mag van de
overheid is: opgewekte
elektriciteit aan je buren of
aan anderen leveren.
3. LEVENBESTENDIG WONEN
(door de heer Leo van Zeeland, werkgroep Wonen op z'n Best))
Na de pauze sprak Leo van Zeeland, woonconsulent in de werkgroep
Wonen op z'n Best , over het opplussen van je woning om er langer te
kunnen blijven wonen, ook als je wat gaat mankeren. Hij adviseerde dat
te doen vóórdat gebreken gaan optreden, dus bijvoorbeeld rond je 65e.
Voorkomen is daarbij beter dan genezen. De missie die de werkgroep
uitdraagt is: “Wees je bewust van het ouder worden en ook dat
'ouderdom met gebreken komt’, Ouderdom is echter geen ziekte en
gelukkig zie je het aankomen, dus doe er op tijd wat aan!
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De meeste ongevallen ontstaan door te vallen. Het vorig jaar moesten in Nederland
88.000 valongevallen worden
behandeld en 40.000 in een
ziekenhuis. Er zijn 2800 mensen overleden na een val,
vooral 85-plussers. Het totaal
bestede bedrag aan directe
zorgkosten was € 912 miljoen.
Veel had voorkomen kunnen
worden als we ons meer bewust waren geweest van de
risico's die er schuilen in onze eigen woning.
Grootste boosdoeners: badkamer en trap
Uit de statistiek blijkt dat de grootste gevaren schuilen in de badkamer,
nat en glad, en in de trap. Remedies zijn:
– voor de badkamer: inloopdouches, douchestoel, antislipmat, beugels
tegen de wand, etc.
– voor de trap: veiligheidstrips op de treden en een dubbele trapleuning.
Een traplift voor gehandicapten kost minder dan je denkt: de gemeente Best heeft een contract afgesloten bij een leverancier voor
een standaard traplift van € 1700. Dit kan deels vanuit de Wmo
worden vergoed, afhankelijk van het eigen vermogen.
Gevaren in huiskamer en keuken
In de huiskamer en de rest van het huis is het
letten op losliggende matjes, onveilige trapjes,
kabels, te lage stopcontacten, etc. In de keuken moet alles makkelijk grijpbaar zijn. Bij gebruik van medicijnen is het extra oppassen
geblazen, omdat sommige duizeligheid als
bijverschijnsel kunnen hebben. Voor mensen
die moeilijk bukken is er bijv. een 'opraapstok'
van niet meer dan € 10 en een brievenbusmand voor het opvangen van de post.
Voor 85-plussers zijn ook drempels gevaarlijk. Die kunnen het beste verwijderd kunnen worden. De 'domotica' biedt ook handige oplossingen:
zoals automatische deuropeners, automatische licht aan/uitschakelaars,
elektronisch gordijnen sluiten en openen, beeldzorg, etc.
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Gratis woontest
Om alle gevaren in uw eigen huis op te sporen is
er de gratis woontest van Wonen op z'n Best, aan
te vragen via www.wonenopzijnbest.nl of tel. 0651360418 of via de folder in Bestwijzer. U kunt
de test ook geheel zelf uit te voeren. U krijgt gratis advies over hulpmiddelen en over verbeteringen die u deels zelf kunt uitvoeren.
Mantelzorgwoning
Voor mensen die veel zorg nodig hebben, maar niet meer alleen thuis
kunnen wonen en ook niet in een zorginstelling willen wonen, is er nog
een tussenoplossing. Namelijk wonen bij het huis van de kinderen,
broer of zus, maar toch met een eigen woonruimte. Er zijn twee opties:
- Een zorgkamer. een kant-en-klare,speciaal ingerichte kamer met alle
hulpmiddelen en voorzieningen die iemand nodig heeft, die tegen het bstaande huis wordt aangebouwd, vaak via met een verbindingssluis.
- Een mantelzorgwoning. een complete eenpersoonswoning, afgestemd
op de persoon die mantelzorg nodig heeft, die naast of achter de bestaande woning van de kinderen, broer of zus wordt gebouwd, meestal
in de tuin. Het is verplaatsbaar tegen de tijd dat hij niet meer nodig is.
Informatie hierover vindt u o.a. op www.pasaan.nl
Verder wees de spreker op:
– de cursus 'In Balans' die gegeven wordt door Ergotherapie Best,
– de zorgwinkel ZHON in de Odulphusstraat, waar alle hulpmiddelen te
koop zijn voor mensen met fysieke ongemakken en gebreken
– de personenalarmering en beeldzorg (ook genoemd 'zorg op afstand'), waarvoor men bij Zuidzorg en Archipel Thuis terecht kan.

4. PRODUCTEN VAN ZORGWINKEL ZHON
Achter in de zaal bevond zich een tafel waarop de nieuwe zorgwinkel
ZHON, die Best sinds april 2016 rijk is een deel van hun zorghulpmiddelen hadden uitgestald en demonstreerden. In de zorgwinkel zelf
op St. Odulphusstraat 2, kan men het hele productenpakket bekijken,
uitproberen, kopen én huren. Daaronder vallen ook rollators, scootmobielen,
krukken, looprekken, hoog/laagbedden
matrassen, douche, toiletten, sta-opstoelen, etc. Veel producten kan men
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ook 2e hands kopen tegen lagere prijs. Wat niet
in de winkel is, wordt snel besteld. Ook zijn producten voor enkele dagen of weken te huur, bijv.
na ziekenhuisopname. Een hulpmiddel dat is niet
meer gebruikt neemt ZHON graag terug.
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