stichting

Woonadviescommissie
VACpunt
Wonen
Wierden/Enter (WAC)

Mijn huis levensloopbestendig
Ho e sc h akel ik de WAC in ?
Als u een voorlopig ontwerp heeft, kunt u zowel telefonisch als per e-mail contact met ons opnemen. U geeft ons
uw schets- of inrichtingsplan en we gaan aan de slag. Wij
streven er naar om binnen twee weken aan de hand van
toetsingslijsten een schriftelijk advies uit te brengen. Dit
sturen wij u toe en indien gewenst kunnen wij het advies
nader toelichten.

WAC Wierden/Enter is aangesloten bij de landelijke stichting
VACpuntWonen (internet: www.vacpuntwonen.nl).

Deze folder is mede tot stand gekomen door een bijdrage van de gemeente Wierden, project woonservicegebieden. De
gemeente heeft een visie op deze gebieden gemaakt. Met het realiseren van woonservicegebieden kunnen voorzieningen gerealiseerd worden, die bijdragen aan de wensen van bewoners om in alle levensfasen zo lang mogelijk in hun
eigen woning en woonomgeving te blijven wonen en functioneren. Meer informatie over woonservicegebieden kunt
u krijgen bij het Zorgloket van de gemeente Wierden (tel. 0546 - 580 990, e-mail: zorgloket@wierden.nl). U kunt ook
terecht op de gemeentelijke website: www.wierden.nl.

De woonadviescommissie (WAC)
en levensloopbestendig bouwen
Bent u bezig met een nieuwbouwwoning of een (ver)bouwplan?
Wilt u weten of uw vernieuwde of toekomstige woning ‘levensloopbestendig’ wordt? Klop dan eens aan bij de woonadviescommissie in de gemeente Wierden (WAC Wierden/Enter). De
WAC geeft op basis van uw ontwerp (gratis) praktische adviezen
waarmee u bij de bouw rekening kunt houden. Adviezen waar u
wat aan heeft: voor nu en in de toekomst. In deze folder kunt u
meer over de WAC en het levensloopbestendig bouwen lezen.

M i j n h u i s levens lo o pb es tendig
Een woning is meer dan vier muren met een dak erop. Een huis is een
tweede huid: het moet passen als een op maat gemaakt kostuum. Als
het om wonen gaat heeft iedereen zijn eigen wensen en voorkeuren.
Maar een aantal zaken geldt voor iedereen. Niemand zit te wachten
op problemen als gevolg van een te smalle woning met weinig indelingsmogelijkheden, het tegen elkaar slaan van deuren, stopcontacten en radiatoren die in de weg zitten, enz.

De wo o n a d vie scom m issie
In onze gemeente is een woonadviescommissie, werkend onder
de naam WAC Wierden / Enter. Wij kunnen u helpen om de gebruikskwaliteit van uw (ver)bouwplan en / of woonomgeving te
verbeteren. Het kan dan gaan om een nieuwbouwhuis, maar ook als
u van plan bent om in uw bestaande woning aan de slag te gaan,
adviseren wij u graag.
De WAC is een woonconsumentenorganisatie die gesprekspartner
wil zijn van de gemeente, woningcorporaties, projectontwikkelaars,
architecten en iedereen die (ver)bouwplannen heeft. De commissie bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die een gedegen opleiding
hebben gevolgd en hun kennis graag met u willen delen of willen
inbrengen voor uw toekomstige of aan te passen woning.
We kunnen u adviseren over levensloopbestendigheid, bruikbaarheid, toegankelijkheid en (sociale) veiligheid van uw (ver)bouwplannen.

kosteloos en vrijblijvend advies

Verschillende wensen
Iedereen doorloopt tijdens zijn leven verschillende fasen. In al die
fasen stelt hij verschillende eisen aan zijn woning en leefomgeving:
waar laat ik bijvoorbeeld de buggy? Of waar de rollator? Is er op de
slaapkamers internetaansluiting voor de kinderen? Is mijn huis wel
geschikt om zorg te verlenen?
Aan al dit soort vragen wordt in de ontwerpfase en tijdens de bouw
dikwijls onvoldoende aandacht besteed. Ook bij verbouwplannen
blijven deze aspecten vaak onderbelicht.
Verder willen veel mensen in alle omstandigheden graag thuis blijven
wonen: op hun vertrouwde plek. Ook als ze te maken krijgen met lichamelijke beperkingen wordt er gekeken naar mogelijkheden om de
woning aan te passen en zodanig in te richten dat de noodzaak om te
verhuizen tot een minimum wordt teruggebracht. Je praat dan over
levensloopbestendige, meervoudig bruikbare of universele woningen
en flexibel bouwen.
Levensloopbestendig wonen en de WAC
Veel mensen weten niet waar ze op moeten letten als het gaat om
levensloopbestendig bouwen. Wij hebben die kennis wel en letten
bij ons advies juist heel erg op die levensloopbestendigheid. Alleen
daarom is het al aan te raden om de WAC in te schakelen: en het is
nog gratis ook!

