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‘Zorgkamer
is tijdelijk
een thuis’
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Stefan Vonk uit Nuenen presenteert
zaterdag 15 februari op de Woonmarkt
zijn tijdelijke, flexibele ‘zorgwoning’.
door Michel Theeuwen
e-mail: m.theeuwen@ed.nl
NUENEN – Amper een maand nadat

hij zijn flexibele zorgwoning voor
het eerst presenteerde, had Stefan
Vonk uit Nuenen al meerdere aanvragen. „Je merkt dat heel veel
mensen nadenken over de toekomst en hoe ze dan wonen”,
zegt de zelfstandig ondernemer.
Nu ouderen langer in hun eigen
huis willen en moeten blijven wonen, kan zijn flexibele, tijdelijke
aanbouw in een behoefte voorzien. Zijn zorgwoning kan een tijdelijk thuis zijn, daar is de Nuenenaar van overtuigd. Hij presenteert zijn zorgkamer en de grotere
mantelzorgwoning onder de
naam Alforte Health Care zaterdag 15 februari op de Woonmarkt,
van 11.00 tot 16.00 uur in Het
Klooster in Nuenen.
Ervaringen in zijn eigen omgeving en de discussie die landelijk
speelt over langer zelfstandig blijven wonen, brachten Vonk op het

idee. Zijn achtergrond als tentoonstellingsbouwer deed de rest.
„Het huis aanpassen of een vaste
aanbouw zetten, is vaak ingewikkelder, duur en stuit op vergunningsvraagstukken. Standaard
units hebben vaak een vaste afmeting en bij een marktverkenning
schrok ik ook van de prijs. Bovendien heb je altijd een grote kraan
nodig om ze te plaatsen”, vertelt
Vonk.
Hij bedacht zelf een goedkopere
maatwerkoplossing die bovendien met de hand op te bouwen
is. De modulen bestaan uit losse
bouwelementen van 60 centimeter breed en bijna drie meter
hoog. Zo kunnen de zorgwoningen eenvoudig aangepast worden
aan de individuele wensen. En als
een ziekte voortschrijdt, kunnen
aan de binnenkant extra voorzieningen aangebracht worden. Als
de kamer of woning niet meer nodig is, kunnen de elementen elders hergebruikt worden.
Vonk heeft de Alforte-eenheden

Geen grote camping op
door Jelle Krekels
e-mail j.krekels@ed.nl
SOERENDONK – Naar aanleiding

van de informatieavond over Hof
van Cranendonck en de ontstane
onrust hebben de initiatiefnemers besloten om de kampeermogelijkheden te wijzigen. In het

voorontwerp bestemmingsplan
staat dat HvC op een gebied van
2500 vierkante meter kampeermogelijkheden mag bieden. Dit
wordt gewijzigd naar 500 vierkante meter. Ook kan kamperen uitsluitend gekoppeld aan het educatief programma dat HvC gaat aanbieden. Dit programma is gericht
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䡵 Stefan Vonk van Alforte Health Care: „Niet alleen de woonruimte, ook

䡵 De twee varianten van de zorgwoning van Alforte Health Care, met rechts

de variant los van het huis en links de zorgkamer vast aan het huis.
nu in twee versies uitgewerkt:
een zorgkamer die tegen het huis
geplaatst wordt, en een mantelzorgwoning die los in de tuin
staat. De kamer kan snel aan het
huis gezet worden, bijvoorbeeld

voor snel opkomende zorgvragen.
Een vergunning is niet nodig, al
moet de aanbouw wel binnen het
bestemmingsplan passen. Elektriciteit en water worden uit de woning doorgetrokken. De Nuene-

naar is bezig met het ontwerp
van een zorgkamer voor een
ALS-patiënte in Nuenen. Vonk
heeft het plan ook besproken op
het gemeentehuis, om te horen of
een zorgkamer voor steun uit de
WMO in aanmerking komt. De
gemeente denkt na over de vraag
of een deel van de kosten, zo’n
25.000 euro, mogelijk deels door
de gemeente gedragen kunnen
worden. Het gaat immers om aanpassing van een huis zodat iemand langer thuis blijft wonen.
De mantelzorgwoning is een oplossing voor andere problemen:

Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

Ton Tenback prijken als zittende
leden op de nieuwe kieslijst van
de Dorpsraad Gerwen. Daarnaast
hebben zich zeven nieuwe kandidaten aangemeld. Zij worden
voorgesteld tijdens de openbare
vergadering van de dorpsraad op
maandag 17 februari om 20.00 uur
in ’t Huysven. De volgorde van de
kandidaten op de lijst voor de verkiezing van de nieuwe dorpsraad
op 19 maart – tegelijkertijd met de
gemeenteraadsverkiezingen – is
door loting bepaald. Op de kies-
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www.alforte-healthcare.nl

landgoed van baronie Soerendonk ‘Inspraak bu
op voeding en moet kinderen bewust maken van eten. Het doel
van het educatief programma is
om obesitas bij kinderen tegen te
gaan. In het voorontwerpsbestemmingsplan staat nu nog dat er 16
weken per jaar mag worden gekampeerd op het terrein, maar
dat wordt teruggedrongen naar al-

Negen kandidaten voor
dorpsraad in Gerwen
GERWEN – Alleen Jan Bekkers en

Expo
de ru

ouders bijvoorbeeld die niet meer
in de grote woning kunnen wonen, maar liever ook niet willen
verhuizen. Dat gaat buiten de
WMO om.
„Maar dan heb je nog alleen een
woonruimte. Daar ben je er nog
niet mee. Vandaar dat ik met businesspartner Jacques Torn met diverse aanbieders samenwerk om
ook hulpmiddelen, domotica en
zelfs thuiszorg te kunnen regelen.
Zodat we een totaalpakket kunnen bieden”, aldus Vonk.

leen vakantiedagen en met maximaal 50 kinderen.
Tijdens de informatieavond over
Hof van Cranendonck werd de initiatiefnemers gevraagd waarom
zij zelf kampeermogelijkheden
willen bieden en niet samenwerken met Camping Slot in Soerendonk. „Wij willen voor ons educa-

tief programma een totaalpakket
aanbieden waarbij kinderen gebruik kunnen maken van de voorzieningen van HvC zoals toiletten
en douches”, antwoordde Gertjan
Hanckmann, adviseur voor Hof
van Cranendonck. „Maar we gaan
wel degelijk in gesprek met de
camping.”

beter vormg
door onze correspondent
Jen Mansvelt
CRANENDONCK – Er moeten meer

door onze correspondent
Harrie van der Wielen
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hulpmiddelen en domotica willen we leveren.” foto René Manders
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Nu tijdelijk voordeel:
⋅ Zonwering met gratis extra’s
⋅ Lage BTW

lijst staan: Reinoud Lantman, Jan
Hoeve, Anja van Berlo, Ad Donkers, Hans Wouters, Dirk Jan de
Nie, Ton Tenback, Jan Bekkers en
Rob Appelhof.
Op de agenda van de vergadering
staat ook de voortgang van Werkgroep Leefbaarheid Gerwen WLG
en een terugblik op de zittingsperiode van de dorpsraad.

䊳 Dorpsraad Gerwen bij verkiezingen op 19 maart grotendeels vernieuwd; kandidaten stellen zich voor
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Za 15 feb. 10-17 uur
Zo 16 feb. 11-17 uur
Meijel

Weert

Den Bosch

Bosrand 7
(077) 396 11 22

Roermondseweg 58
(0495) 54 22 55

Orthen 24-26
(073) 644 64 03

www.bohaco.nl

goed bekeken ‘n klasse beter

mogelijkheden komen voor burgers om invloed te hebben op gemeentelijk beleid. Ook moet er
door de politiek beter geluisterd
worden naar de de burger. Hiervoor moet de gemeente samen
met maatschappelijke organisaties, actieve burgers, ondernemers, ambtenaren en raadsleden
een plan opstellen en dit voor de
zomer aan de gemeenteraad aanbieden. Het CDA heeft daartoe
een initiatiefvoorstel aangeboden,
dat waarschijnlijk al in de eerstvolgende commissievergadering
van 25 februari besproken wordt.
Aanleiding voor het voorstel is
dat de afstand van de politiek tot
de burger steeds groter dreigt te
worden. „Burgers zijn mondiger
geworden, hebben goede ideeën
en willen meedoen. Dat signaal
moet je serieus nemen”, vindt
CDA-voorman Frans Kuppens.
Hij denkt dat bij grote projecten
veel tijdwinst en meer kwaliteit
behaald had kunnen worden door
vooraf de burgers bij de ontwikke-
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