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Toekomsthuis
van zorg in
Panningen

Toekomsthuis
PROJECT Zo lang mogelijk zelfstandig wonen

door Eric Seuren

PANNINGEN – Een huurhuis aan de
Bernhardstraat in Panningen
wordt omgebouwd tot Huis van
Morgen, een ‘huis van de toe-
komst’ op het gebied van zorg.
Het laat bouwkundig en techno-
logisch zien hoe mensen zo lang
mogelijk zelfstandig thuis kun-
nen blijven wonen.

Het project is een samenwerking
van de gemeente Peel en Maas met
zorgorganisaties De Zorggroep en
Proteion, welzijnsstichting Vork-
meer, Wonen Limburg. Daarnaast
hebben diverse organisaties een ad-
viserende rol. „We laten allemaal
vanuit onze eigen expertise in het
huis zien wat de mogelijkheden
zijn om langer en veiliger thuis te
blijven wonen”, legt Ingrid van
Enckevort van de gemeente Peel en
Maas uit. „Dat kan een eenvoudige
actie zijn als het verwijderen van
drempels in de hele woning, tot en
met de modernste technische snuf-
jes zoals beeldschermzorg, bewe-
gingssensoren in het hele huis of
een camera boven de voordeur, zo-
dat je als bewoner vanuit bed kan
zien wie er aan de deur staat en
nooit iemand binnen laat die je
niet vertrouwt.”

De project zat al geruime tijd in

de pijplijn, maar komt nu daadwer-
kelijk tot uitvoering. Momenteel
wordt het huis aan de Bernhard-
straat verbouwd en ingericht. Het
is de bedoeling dat het huis in sep-
tember officieel wordt geopend en
vervolgens zeker tot eind 2016
open blijft. „Omdat de technische
ontwikkelingen niet stilstaan, blij-
ven we het huis up-to-date hou-
den”, zegt Van Enckevort. „Bijvoor-
beeld door na verloop van tijd an-
dere leveranciers van domotica de
ruimte te geven in het huis om
hun spullen te laten zien.”

In het ‘inloophuis’ zullen vanaf
september regelmatig rondleidin-
gen gegeven worden. Dat zal gebeu-
ren door vrijwilligers die de par-
tijen de komende maanden willen
werven. „Hoe vaak en op welke ma-
nier we het Huis van Morgen exact
gaan openstellen, moeten we nog
nader bekijken. Dat zal voor sep-
tember vast komen te staan”, aldus
Van Enckevort.

Alle betrokken partijen betalen
mee aan het project. Hoeveel dat
exact is, kan Van Enckevort niet
zeggen. „De een betaalt in natura,
bijvoorbeeld Wonen Limburg dat
het huis beschikbbaar stelt, de an-
der draagt financieel een steentje
bij.” De partijen ondertekenen daar-
toe binnenkort een intentieover-
eenkomst.


