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NU KUNNEN WE HIER BLIJVEN WONEN
Verhalen van grote woningaanpassingen in Gelderland 
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“Zolang ik gezond blijf, 
kunnen we hier nu 

blijven wonen”

OPENHARTIGE GESPREKKEN MET MENSEN DIE HUN 
WOONSITUATIE INGRIJPEND HEBBEN VERANDERD 

VANWEGE DE ZORG VOOR EEN OUDER OF PARTNER

In deze brochure vindt u informatie over bouwkundige 
mogelijkheden, technische eisen en vergunningen die u 

nodig heeft. Maar dat is niet het enige waar u mee te maken 
krijgt... leest u de verhalen van de mensen die niet alleen hun 

woonsituatie hebben aangepast, maar hun hele leven hebben 
ingericht om de zorg aan hun naaste te kunnen geven. Lees 

hoe zij tegenslagen overwinnen, creatieve oplossingen vinden en 
welke tips ze kunnen geven voor de mensen die onverhoopt in een 

vergelijkbare situatie komen.
Ik hoop dat het u inspireert en uitnodigt om contact op te nemen 

met uw gemeente om te vragen wat de mogelijkheden zijn.

Ik wil iedereen bijzonder bedanken 
die ons heeft toegelaten in hun 

woning en hun verhaal over de 
zorg aan hun naaste wilden 

vertellen.

Josan Meijers
Gedeputeerde Wonen

provincie Gelderland

“Je zit dicht op elkaars lip, 
dus je moet wel goed 

met elkaar overweg kunnen”

“In zekere zin 
ben ik bevoorrecht” 

“Moeder wegbrengen 
is voor ons geen optie” Download 

Printversie

http://spectrumelan.nl/alle-nieuws/nu-kunnen-hier-blijven-wonen/


Na zijn pensionering verhuisden meneer en mevrouw 
Bloo terug naar de omgeving waar ze ooit samen 
begonnen. De keus viel op een mooie nieuw te bouwen 
woning in Overasselt. Dat ze daar nu nog steeds wonen 
is te danken aan de verbouwing die ze net op tijd lieten 
uitvoeren.

In 2006 krijgt meneer Bloo last van neuropathie. Een 
chronische aandoening, waardoor hij steeds minder 
gevoel heeft in zijn voeten en steeds minder mobiel wordt. 
Als mevrouw Bloo bij de gemeente informeert naar een 
invalidenparkeerkaart, vraagt de medewerkster van het 
Wmo-loket verder. Ze stelt voor om eens thuis te komen 
kijken. Daar is uit voortgekomen dat er tal van kleine 
en grote aanpassingen zijn uitgevoerd, vanuit de Wmo-
voorzieningen. De grootste aanpassing is een traplift, 
kleinere zijn bijvoorbeeld een badstoeltje en handgrepen op 
een aantal strategische plekken.
Voor een aantal jaren een goede oplossing. Tot de huisarts 
oppert dat het tijd wordt om na te denken over gelijkvloers 
wonen. Dat brengt het balletje voor een verbouwing aan 
het rollen, want dat ondervinden de Bloo’s zelf ook. Met de 
trippelstoel of rolstoel is de badkamer niet en de slaapkamer 
erg moeilijk toegankelijk. Er moet iets gebeuren.

STEUN EN TOEVERLAAT
De naam van ‘Mario’, die een bouwkundig ontwerp- en 
adviesbureau heeft, valt regelmatig en met warmte. Zodra 
duidelijk is wat het echtpaar Bloo wil, namelijk een aanbouw 
voor een bad- en slaapkamer op de begane grond, neemt hij 
hen veel geregel uit handen. “Omdat dit een nieuw gebouwd 
huis is, heb ik heel wat bouwtekeningen gelezen”, vertelt 
mevrouw Bloo, “maar het scheelde een stuk dat Mario de 
leiding nam.” Mario onderhoudt contact met de gemeente 
over wat wel en niet toegestaan is. Er zijn tal van regels 
die bepalend zijn op het ontwerp. Welk bouwvolume is 
bijvoorbeeld toegestaan binnen het bestemmingsplan? En 
welke vereisten zijn er voor de isolatie in verband met de 
doorgaande weg even verderop? Dan helpt het dat iemand 
uit hetzelfde dorp komt: je kent mekaar en weet precies bij 
wie je moet zijn. Mario is ook degene die toezicht houdt op 
het werk van de aannemer. 

In het hele proces duurt de verplichte inspraakperiode 
van zes weken voor de verbouwing nog het langst. Verder 
verloopt alles zonder strubbelingen. Nu ja, behalve de 
fundering dan. Die ligt zeventig centimeter dieper dan op 
de bouwtekening van het huis te zien is, dus dat betekent 
extra graafwerk. Ook de plaatselijke aannemer levert prima 

“Zolang ik geZond blijf, 
kunnen we hier nu blijven wonen” 
Interview met mevrouw en mijnheer Bloo, gemeente Heumen

Aanbouw

De douchekop is met 
één hand te verstellen
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AANRADERS

Mevrouw Bloo kan een hele rits aan tips geven voor 
anderen die aan een verbouwing beginnen. 
•	 Aarzel niet te lang. Je kunt het verloop van een ziekte 

soms slecht voorspellen en het is heel jammer als je er 
te laat mee bent.

•	 Informeer je goed voordat je een architect en aannemer 
in de arm neemt. Vraag naar ervaringen van anderen. 
Een goede betrouwbare architect is goud waard. 
Iemand die uit dezelfde gemeente komt is een voordeel.

•	 Als je het zelf niet goed aankunt, doe dan een beroep 
op een ouderenadviseur. Die neemt je het werk niet uit 
handen, maar kan je wel de weg wijzen en op het goede 
pad zetten.

•	 Reken op hogere kosten dan de aanneemsom. Er 
kan een onverwachte tegenslag zijn, zoals bij ons de 
fundering. Maar er komen ook veel andere kosten bij: 
nieuwe gordijnen en vloerbedekking, herinrichting 
van de tuin, een nieuw zonnescherm, of kleinere 
aanpassingen die helpen bij de mobiliteit. Al met al kan 
het behoorlijk oplopen.

•	 Zorg voor een brief van de huisarts als de 
verbouwing medisch noodzakelijk is. Je kunt dan in 
de belastingaangifte de bouwkosten aftrekken als 
zorgkosten. Dat geldt niet voor de inrichtingskosten. En 
let ook op: als het huis door de verbouwing tien procent 
meer waard wordt dan voor de verbouwing, dan is 
belastingaftrek over die meerwaarde niet toegestaan.

werk af en heeft zijn uiterste best gedaan om de juiste 
baksteentjes te vinden voor een rand in de muur. 
Dat is zo goed gelukt dat mensen vaak niet eens zien dat de 
aanbouw pas later is toegevoegd.
Meneer en mevrouw Bloo zijn tevreden met het resultaat. 
En ze zijn vooral ook blij dat ze de knoop op tijd doorhakten, 
omdat meneer Bloo’s mobiliteit verder achteruitging. 
Mevrouw Bloo: “Als we deze beslissing langer hadden 
uitgesteld, had het niet meer gehoeven, dan hadden we hier 
weg gemoeten. Zolang ik gezond blijf kunnen we hier nu 
blijven wonen.”

“Als we deze beslissing 

langer hadden uitgesteld, 

had het niet meer gehoeven, 

dan hadden we hier weg gemoeten”

Schuifdeuren zijn ruimtewinners.
Een daklicht zorgt voor 

voldoende natuurlijk licht,

ook in de slaapkamer.
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wat kan er in heumen?
De gemeente Heumen wil graag dat mensen 
zo lang mogelijk in hun huis kunnen blijven 
wonen. En ook als ze ouder worden en man-
telzorg nodig hebben, in hun vertrouwde 
omgeving kunnen blijven. Verschillende  
beleidsregels maken het inwoners mogelijk 
om van het bestemmingsplan af te wijken en 
hun woning aan te passen of te verbouwen.
De beleidsregel ‘Planologische kruimel-
gevallen 2012’ biedt bijvoorbeeld mogelijk-
heden om op de begane grond een slaap- en 
badkamer aan te bouwen. En toepassing van 
de beleidsregels ‘Kangoeroewoningen 2012’ 
maakt het inwoners mogelijk om - in  
afwijking van het bestemmingsplan - een 
kangoeroewoning in of aan een woning te 
bouwen. Een kangoeroewoning is een zelf-
standige woonruimte met voorzieningen, 
maar blijft deel uitmaken van de oorspronke-
lijke woning. Er is een open verbinding tus-
sen de woningen en er is één voordeur, één 
huisnummer.

De voorkeur van de gemeente gaat uit naar 
huisvesting in de woning, omdat na afloop 
van de bewoning van een bijgebouw of 
een tijdelijke woonunit, deze omgezet kan 
worden in een zelfstandige woning. Dan 
wordt er een extra woning gecreëerd. 
Bij de behandeling van vergunningaanvra-
gen voor een mantelzorgwoning, zal de  

gemeente daarom eerst kijken of huisvesting 
in de woning mogelijk is. Zo nodig met toe-
passing van de Beleidsregels ‘Kruimelgeval-
len’ of ‘Kangoeroewoningen’.

Als een aanbouw of een kangoeroewoning 
niet mogelijk is - bijvoorbeeld als er grote in-
vesteringen nodig zijn, terwijl er sprake is 
van een tijdelijke mantelzorgsituatie - dan is 
een mantelzorgwoning een optie. Een man-
telzorgwoning is een bestaand bijgebouw 
dat voor bewoning geschikt is gemaakt, of 
een woonunit. Het gaat altijd om een tijde-
lijke woonvorm. Zodra de noodzaak van 
mantelzorg is komen te vervallen, moet de 
mantelzorgwoning weer verwijderd worden.

Voor alle drie de mogelijkheden geldt dat 
het voor een inwoner een complexe materie 
is. De gemeente Heumen denkt graag met u 
mee over mogelijkheden en maatwerk in uw 
situatie. Ook kan de gemeente beoordelen 
of u mogelijk in aanmerking komt voor een 
vergoeding in het kader van de Wmo. 
Schroom daarom niet om langs te komen 
met uw specifieke vraag. Via ‘Vraagwijzer’
kunt u ook een afspraak maken met een 
woonadviseur voor een advies over kleinere 
woningaanpassingen. 

De aanbouw van de familie Bloo valt onder de zogenaam-
de Kruimelgevallen. De aanbouw maakt de woning levens-
loopbestendig, maar past niet in het bestemmingsplan. Er is 
een ‘buitenplanse afwijking’ toegepast. Bij de toetsing van 
de bouwvergunning is beoordeeld of de aanpassing geen 
onaanvaardbare consequenties had voor omwonenden. 
De architect was goed op de hoogte met welke eisen uit het 
bouwbesluit of bouwverordening rekening gehouden moest 
worden en zo ontstond er snel een aanvaardbaar ontwerp 
waarvoor de vergunning kon worden afgegeven. De ge-
meente stelt voorwaarden aan de grootte van de aanbouw, 
parkeermogelijkheden, de afstand tot de buurwoning en 
openbare weg. 
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Meneer en mevrouw Groenen ontvangen ons op de 
veranda  van hun toekomstige woning, achter in de tuin 
van het huis waar ze al tientallen jaren wonen. Nu nog 
kaal beton, maar over drie maanden hopen ze er definitief 
in te trekken. 

Na 44 jaar werken in de bouw, ging meneer Groenen met 
pre-pensioen. Nog geen half jaar later kon hij niet meer 
lopen. Hij blijkt reuma te hebben. Zijn reuma is chronisch en 
goede perioden wisselen slechte af. Op dit moment gaat het 
vrij goed. De trap naar boven is vandaag geen probleem. 

VAN SCHUUR NAAR WONING
De mantelzorgwoning van de familie Groenen betreft een 
functieverandering. Een jaar of vijf geleden hebben ze een 
oude schuur in de achtertuin verbouwd tot een dubbele 
garage. Een houten gebouw dat ze vooral gebruikten 
als hobby-, klus- en opbergruimte. Nu wordt de nieuwe 
schuur, zoals zij het noemen, verbouwd tot een woning. De 
ruimte wordt niet groter, maar wel degelijker: de muren 
worden geïsoleerd en gestuukt, met extra ramen achter 
de garagedeur. De garagedeur blijft gewoon staan, die 
functioneert straks als luik voor de ramen. Een woonkamer 
met open keuken, een slaapkamer en badkamer: het past 
net op de beschikbare 58 m2. Alle deuren – schuifdeuren 

– worden negentig centimeter breed; genoeg voor een 
rolstoel.
Meneer Groenens eerste stap was een bezoek aan de 
afdeling Bouwen van de gemeente om te informeren wat er 
mag en kan. Hij is zelf immers goed thuis in de bouwwereld. 
“Maar” zo zegt hij, “je moet aan heel wat eisen voldoen: 
de woning mag niet losstaan van het woonhuis, moet een 
eigen ingang hebben en er moet een parkeerplaats zijn, 
om maar wat te noemen.” Met deze gegevens en de wensen 
van meneer en mevrouw Groenen is de architect aan de 
slag gegaan, die een paar jaar geleden de verbouwing van 
de schuur heeft getekend. In een keer goed? “Nee, net niet, 
want de architect was de rookmelders vergeten, maar dat 
was dan ook het enige.”
Met de papierwinkel is meneer Groenen nog een keer bij de 
gemeente langs gegaan. “Ik belde omdat ik nog wat vragen 
had bij het invullen van de formulieren. De ambtenaar aan 
de telefoon was niet degene die ik de eerste keer gesproken 
had, maar hij wist toch precies waar het over ging. Hij zei 
‘kom maar langs als het je nu schikt, dan kijken we er samen 
naar’. Alles even vlot en aardig.”

GOED MOMENT
Een van de zoons van meneer en mevrouw Groenen is altijd 
thuis blijven wonen. Alleen heeft hij de woning van zijn 

“je Zit dicht op elkaars lip, 
dus je moet wel goed met elkaar overweg kunnen” 
Interview met familie Groenen, Balgoij

Functie-
verandering

Dichtbij en toch privacy. 
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ouders gekocht, dus feitelijk wonen zijn ouders bij hem in. 
Dat hebben wel meer kinderen in dit buurtschap gedaan. 
Hun zoon heeft nu echter trouwplannen en wil graag met 
zijn vriendin en haar kinderen gaan samenwonen. Daarvoor 
is het huis niet groot genoeg, dus dan was het nodig geweest 
om naar een andere woning uit te kijken. Misschien een van 
de twaalf seniorenwoningen van de woningcorporatie? Het 
zou een grote overgang zijn van het grote eigen terrein naar 
een kleine huurwoning. 
Hoe wrang het ook klinkt, de reuma van meneer 
Groenen komt dus op een goed moment. Want nu is een 
mantelzorgwoning toegestaan, terwijl zomaar een extra 
huisje in de tuin bouwen niet mag. En nu kunnen ze 
elkaar wederzijds gezelligheid en ondersteuning geven. 
“Dat is wel een voorwaarde”, zeggen de Groenens. “Voor 
een mantelzorgwoning moet je goed met elkaar overweg 
kunnen. Je hebt privacy, maar uiteindelijk zit je dicht op 

elkaars lip. De kinderen lopen in en uit.” Gelukkig vinden ze 
hun toekomstige schoondochter een schat en haar kinderen 
ook. “We kunnen het ons niet voorstellen, maar als er ooit 
ruzie komt, dan moeten wij verhuizen.”

INVESTERING
Het is wel rekenen of een verbouwing betaalbaar is. Er 
komen veel kostenposten bij kijken: een keuken, een 
badkamer, vloertegels, stuukwerk, kozijnen, plafonds 
afwerken. “Dat tikt aan en onze zoon wil zijn eigen woning 
ook nog wat opknappen voor zijn vriendin er komt wonen. 
Het is een investering met een zeker risico, want de kosten 
zijn hoog en je weet niet van tevoren hoe lang je er kunt 
blijven wonen. Wij hopen natuurlijk nog heel lang. Maar als 
wij er niet meer kunnen wonen, mag onze zoon de ruimte 
niet gaan verhuren ofzo. Dan wordt het weer een schuur, een 
hele mooie.”

AANRADERS

•	 Het is logisch, maar 
toch: bedenk goed of 
je er tegen kunt om 
als ouders en kinderen 
zo dicht op elkaar te 
wonen. 

•	 Je doet een flinke 
investering en 
omstandigheden 
kunnen veranderen. 
Zorg dat je op financieel 
gebied zakelijke 
afspraken maakt. 
Als de onderlinge 
verhoudingen om een 
of andere reden slecht 
worden, wil je er niet 
nog een conflict bij 
hebben. 

•	 Een verbouwing hoeft 
niet moeilijk te zijn. 
Het begint met een 
bouwtekening door 
een erkend architect of 
bouwkundig tekenaar. 
Maar als je, zoals een 
van de buren, niet bereid 
bent om de officiële weg 
te bewandelen, moet je 
niet mopperen dat je 
geen vergunning krijgt.

De veranda geeft extra leefruimte.
De garagedeuren fungeren als luiken voor de ramen. Zodra de mantel-

zorgfunctie vervalt, krijgt de woning weer de functie van garage.
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wat kan er in wijchen?

08-10-2013

1932-BOUW-02Voor de gevelopeningen en ventilatievoorziening, zie opmerking
advies brandweer
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In de bestemmingsplannen van de gemeente 
Wijchen is mantelzorgwonen onder bepaalde 
voorwaarden toegestaan. Voorwaarden 
zijn bijvoorbeeld dat de noodzaak voor 
mantelzorg kan worden aangetoond en dat 
de woning voldoet aan de bouwregels. 
Voor de mantelzorgwoning is in sommige 
gevallen een vergunning nodig. Als aan de 
voorwaarden is voldaan zal de gemeente de 
vergunning afgeven.

Ook als de regelgeving geen vergunning 
meer voorschrijft, gelden nog steeds 
dezelfde voorwaarden waar een mantelzorg-
woning aan dient te voldoen. Vergunningvrij 
betekent niet hetzelfde als ‘naar eigen 
goeddunken’. 

Bij de familie Groenen gaf de gemeente een 
vergunning om een (vrijstaand) bijgebouw 
te gebruiken als afhankelijke woonruimte 
ten behoeve van mantelzorg. De arts van de 
heer Groenen gaf een verklaring af dat de 
noodzaak tot mantelzorg er is. 
De gemeente onderzocht of er geen 
aantasting was van de omgeving, hinder 
bij (agrarische) bedrijven of omwonenden. 
Hiervan was geen sprake.

De gemeente stelde als voorwaarden: 
• de maximale oppervlakte mag niet

meer zijn dan 120 m²;
• het dichtst bij de hoofdwoning gelegen

bijgebouw moet gebruikt worden;
• de afhankelijke woonruimte moet

worden bewoond door degene die de 
zorg nodig heeft; 

• de woonruimte dient te voldoen aan de
eisen van het bouwbesluit;

• de afhankelijke woonruimte mag geen
eigen perceelsontsluiting hebben;

• parkeren dient op eigen erf plaats te
vinden.

De mantelzorgwoning kijkt uit 
op de hoofdwoning. 
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“Wat als je geen geld hebt, geen eigen grond? Dan 
hadden we nooit deze mantelzorgwoning kunnen 
plaatsen. De kans is groot dat mijn man dan naar een 
verpleeghuis had moeten gaan. Want aangepaste 
woningen zijn er maar mondjesmaat in het landelijk 
gebied. In die zin zitten mijn man en ik toch in een 
bevoorrechte positie.”

Bevoorrecht is niet het eerste waar je aan denkt als mevrouw 
Berkhout over haar situatie vertelt. Haar man kreeg tien 
jaar geleden de diagnose Multiple Sclerose. De primair 
progressieve vorm, waarbij iemand langzaam maar gestaag 
achteruit gaat. 

MANTELZORGWONING
Toen mevrouw Berkhout eind 2012 de mantelzorgwoningen 
ontdekte waar ze nu in woont, was de beslissing snel 
genomen. Het is een woning die opgebouwd is uit losse 
elementen, waardoor allerlei combinaties en afmetingen 
mogelijk zijn. In dit geval een halletje met toilet, een ruime 
woonkamer met open keuken, twee slaapkamers en een 
badkamer. De woning is degelijk, goed geïsoleerd en 
voorzien van een warmtekoelingssysteem; belangrijk voor 
MS-patiënten, omdat zij gevoeliger zijn voor warmte.
In een half jaar waren alle voorbereidingen rond. Op 1 
oktober 2013 werden de elementen geplaatst; het enige 

wat een gedoe was vanwege de bereikbaarheid van het 
perceel. In de twee weken daarna werd alles afgewerkt en 
de mogelijkheden voor domotica ingebouwd. Alles kan 
elektrisch, zelfs de bediening van de gordijnen. Ook al is dat 
nu nog niet nodig, de leidingen liggen er al wel. Het toilet is 
in hoogte verstelbaar, evenals het aanrechtblad.
En met kerst woonde hun dochter in het oorspronkelijke 
huis. Vlakbij, maar toch op afstand. En altijd vlug bereikbaar 
als achterwacht.

AFWEGINGEN
Naarmate het moeilijker werd voor mevrouw Berkhout 
om haar man te verzorgen in hun woning met trappen en 
niveauverschillen, werd het noodzakelijker om een oplossing 
te vinden. Hun dochter had vanaf het begin al besloten dat 
ze op termijn in Herveld wilde gaan wonen, om haar moeder 
te ondersteunen bij de mantelzorg. Met z’n drieën hebben 
ze tal van mogelijkheden overwogen. Een twee-onder-een-
kapwoning zoeken? Nieuwbouw? Toch het plaatselijke 
verzorgingshuis? De oude schuur verbouwen? 
Die laatste optie zou betekenen dat ze op hun prachtige 
plek, met de diepe tuin, zouden kunnen blijven. Maar het 
verbouwen van een enkelsteens schuur met een dak van 
asbest golfplaten werd veel te duur en ingewikkeld. Het 
zou ook erg krap worden, maximaal 75 m2, hoewel die 
regels in de tussentijd veranderd zijn. Nog een 

“in Zekere Zin ben ik bevoorrecht” 

Interview met mevrouw Berkhout, Herveld

Mantelzorg-
woning

Uitzicht vanaf het terras; een ideale 
plek om naar vogels te luisteren.
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groter probleem: als meneer Berkhout 
komt te overlijden, zou de schuur weer in 
zijn oorspronkelijke staat teruggebracht 
moeten worden en zou mevrouw Berkhout 
er niet kunnen blijven wonen. Voor de 
huidige mantelzorgwoning geldt dit niet. 
Pas als beiden er geen gebruik meer van 
kunnen maken, wordt de mantelzorgwoning 
verkocht en weggehaald. 

BEMIDDELAAR
De mantelzorgwoning is geleverd door 
PasAan, maar er zijn meer leveranciers. 
Mevrouw Berkhout greep de mogelijkheid 
van PasAan om alle zorg- en regeldingen 
over te nemen met beide handen aan: “Het 
contact was uitstekend, alles verliep volgens 
afspraak en ze snappen wat het betekent om 
zorg in huis te hebben. Ze weten ook goed 
met de gemeente om te gaan. De gemeente 
gaf de voorkeur aan een mantelzorgwoning 

dichter bij het huis, maar die discussie werd 
snel beslecht.” 

GENOEG TE DOEN
Er blijft nog genoeg over om uit te zoeken. 
Mevrouw Berkhout vindt veel oplossingen 
via internet. Een TENSpen bijvoorbeeld, 
waar nog niemand van had gehoord, en die 
afdoende bleek om zenuwpijn te verlichten. 
Maar ook een bureau dat tijdelijke 
verpleegkundigen en verzorgenden levert. 
Verpleegkundigen uit het buitenland, met 
een BIG registratie en een redelijke kennis 
van het Nederlands. “De zorgverzekeraar 
vergoedt alleen vrijwillige zorg en dat is 
in ons geval geen optie. Dit was redelijk 
betaalbaar en de verpleegkundige komt 
eerst kennismaken en zien hoe alles gaat. Ik 
kon de zorg met een gerust hart overlaten. 
Voor het eerst in jaren ben ik weer een week 
weg geweest!”

AANRADERS

Na alle overwegingen vooraf, is de hele procedure om een 
mantelzorgwoning te plaatsen vlot verlopen. Mevrouw 
Berkhout moet diep nadenken over aanraders:
•	 De verplaatsbare mantelzorgwoning vraagt een 

investering, maar kan weer verkocht worden als de 
woning niet meer gebruikt wordt. Wie een schuur 
verbouwt tot mantelzorgwoning, moet die verbouwing 
weer ongedaan maken als de woning niet meer nodig 
is. Een belangrijke financiële afweging voordat je gaat 
investeren. 

•	 Voordat we een vergunning aanvroegen bij de 
gemeente ben ik bij de buren langsgegaan. Zij hebben 
hun handtekening gezet dat ze geen bezwaar hadden. 
Die stap was dus al bij voorbaat genomen. 

•	 Denk vooruit: in de woning zijn bij voorbaat allerlei 
mogelijkheden aangebracht die nu nog niet nodig zijn, 
maar later van pas kunnen komen. 

•	 Op het gebied van ruimtelijke ordening wordt de 
regelgeving eenvoudiger. Jammer genoeg is dat met de 
voorzieningen uit de Wmo niet het geval, dat wordt juist 
ingewikkelder. 

De woning is toegerust met domotica en allerhande aanpassingen, 
o.a. een in hoogte verstelbaar aanrechtblad. Ook het toilet is in hoogte verstelbaar.

Het verbouwen van de oude schuur 
zou te gecompliceerd worden.

Aanbouw Functieverandering Mantelzorgwoning Kangoeroewoning Regelgeving



wat kan er in overbetuwe?
In het bestemmingsplan van het buiten-
gebied van Overbetuwe staat dat alleen 
bestaande gebouwen verbouwd mogen 
worden tot mantelzorgwoning. Om toestem-
ming te geven voor een nieuwe mantelzorg-
woning moet de gemeente dus afwijken van 
het bestemmingsplan. 

De gemeente kan van de regels afwijken en 
toestemming geven om een bijgebouw bij de 
woning te gebruiken als afhankelijke woon-
ruimte, als:
•	 de woning noodzakelijk is uit het 

oogpunt van mantelzorg;
•	 duidelijk is wie de zorgbehoevende is of 

zorgbehoevenden zijn;
•	 de bereikbaarheid voor (aanleg 

van) algemene voorzieningen en 
nutsvoorzieningen en voor de 
hulpdiensten gewaarborgd blijft;

•	 de oppervlakte maximaal 75 m² 
bedraagt;

•	 er geen zelfstandige woning ontstaat;
•	 geen onevenredige aantasting 

plaatsvindt van de belangen van 
eigenaren en gebruikers van omliggende 
gronden.
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Gemeentewinkel
Dorpsstraat 67
6661 EH Elst
(0481) 36 23 00
info@overbetuwe.nl

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

De eerste stap bij de familie Berkhout was 
een positief advies van de Wmo-consulente, 
waarin staat dat een mantelzorgwoning 
noodzakelijk is in de situatie van het echt-
paar.
Omdat het verbouwen van de oude verval-
len schuur geen haalbare kaart was en er op 
het perceel genoeg ruimte is voor een nieu-
we mantelzorgwoning, heeft de gemeente 
toestemming gegeven om van het bestem-
mingsplan af te wijken. Er mag dus een 
nieuwe woning geplaatst worden.
De gemeente heeft ook toestemming ge-
geven om af te wijken van de regel dat een 
mantelzorgwoning niet groter mag zijn dan 
75m². De woning mocht maximaal 90 m² 
worden, omdat er een (medische) noodzaak 
is voor twee aparte slaapkamers. 
Bij die beslissing speelt voor de gemeente 
mee dat er genoeg ruimte is, niemand er 
last van heeft en een grotere woning nau-
welijks gevolgen heeft voor de ruimtelijke 
omgeving. Bovendien gaat het om een  
tijdelijke woonruimte. 
Met het afwijken van de norm voor de op-
pervlakte loopt de gemeente vooruit op 
de eerstvolgende actualisering van het 
bestemmingsplan Buitengebied Overbetu-
we. Daarin wordt maximaal 90 m² de norm.
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“moeder wegbrengen is voor ons geen optie” 

Interview met familie Martens, Nijmegen

Kangoeroe-
woning

Als je geen eigen huis hebt, is verbouwen geen optie. 
Toch zijn er wel mogelijkheden op de huurmarkt. 
Mevrouw  Martens woont met twee van haar zoons in een 
kangoeroewoning in Nijmegen. 

Mevrouw Martens is tachtig en heeft inmiddels veel hulp 
nodig. Twintig jaar geleden kreeg ze de diagnose Parkinson. 
Medicijnen kunnen haar niet beter maken, ze onderdrukken 
de verschijnselen zoals stijfheid van de spieren en trillen. 
Typisch voor Parkinson is het ‘bevriezen’ van de benen 
tijdens het lopen (freezing), waardoor het lijkt alsof de 
voeten aan de vloer blijven plakken. Vallen is een gevaar 
dat altijd aanwezig is. De laatste tijd begint mevrouw ook te 
dementeren. 

ZORGEN DOE JE GEWOON
Elf jaar geleden is mevrouw Martens naar de 
kangoeroewoning verhuisd waar ze nu woont. Er staan 
er drie op een rijtje in de Nijmeegse wijk Grootstal. Het 
bijzondere van een kangoeroewoning is dat het twee 
woningen naast elkaar zijn. Een benedenwoning voor 
degene die zorg nodig heeft en een woning met verdieping 
voor de mantelzorger. Apart en toch samen. De eerste 
twee jaar woonde de dochter boven. Als het haar door 
omstandigheden teveel wordt, nemen twee van de vier 

zoons de zorg over. Eerst pendelen ze vanuit hun eigen 
woning heen en weer en als hun zus een andere huurwoning 
vindt, nemen zij samen haar plaats in. 
Een bejaardenhuis dat willen ze niet. “Voor elkaar zorgen, 
dat doe je gewoon, zo zijn wij opgevoed. En in een 
verzorgingstehuis of verpleeghuis kunnen ze nooit de zorg 
geven die een Parkinsonpatiënt nodig heeft. Tenminste niet 
zoals wij die kunnen geven.” 
Een van de zoons is arbeidsongeschikt, zodat hij overdag 
thuis kan zijn. Hij neemt het leeuwendeel van de zorg voor 
zijn rekening. ’s Ochtends komt iemand van Buurtzorg voor 
douchen en aankleden. Medicatie en overige verzorging 
doen ze zelf. Dat is: op de juiste manier ondersteunen om 
vallen te voorkomen, ’s nachts eruit om moeder naar de 
wc te helpen. “Als er nieuwe medewerkers van Buurtzorg 
komen, moet ik ze eerst instrueren wat er wel en niet kan.” 

DE DUURSTE DOUCHESTOEL VAN NIJMEGEN
“Een jaar of twee, drie geleden heeft Talis, de woning-
corporatie onderzoek gedaan of deze woningen geschikt zijn 
voor rolstoelgebruikers, vertelt Arie Martens. “Er zijn geen 
drempels, maar buiten is het niet handig voor rolstoelen. 
Betonplaten met gras ertussen, wij gaan altijd via de 
achterkant. En er is een anti-slipvloer boven, maar niet in de 
badkamer beneden. De beugels als extra handgreep hebben 

Buiten is het niet 
handig voor rolstoelers. 

De duurste douchestoel 
van Nijmegen.
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we zelf aangebracht.” De douchestoel in de 
badkamer is vanuit de Wmo vergoed. “Het 
heeft een half jaar geduurd voordat die er 
mocht komen en je wil niet weten hoeveel 
mensen daar wel niet voor zijn komen kijken, 
en nog eens kijken. Als je na zou rekenen 
hoeveel uren daar in zijn gaan zitten, moet 
het haast wel de duurste douchestoel van 
Nijmegen zijn.”

DUURZAAM MAAR SAAI
Het wijkje is eind jaren negentig als speciaal 
en duurzaam gebouwd, maar dat kun je 
niet zo goed zien. Het onderhoud loopt 
wat achter en volgens de bewoners zijn de 
stookkosten hoog. En het is ook een beetje 
saai. Als je uit het raam kijkt, valt er weinig 
te zien; er komt geen kip voorbij. “We 

zoeken zelf de reuring. In de rolstoel naar 
het Goffertpark en daar een stukje lopen, of 
kijken hoe nieuwe bouwprojecten vorderen, 
zoals de nieuwe brug en de werkzaamheden 
aan de Waal. We gaan ook wel met de 
rolstoel in de bus en een harinkje happen 
in de binnenstad.” De route wordt van 
tevoren uitgestippeld, zodat er eventueel 
een aangepast toilet in de buurt is voor een 
sanitaire stop. En met slecht weer? Visite, 
een potje kaarten of een ander spelletje. 
Een grootletterboek gaat tot nu toe ook nog, 
maar medicijnen voor Parkinson tasten het 
gezichtsvermogen aan.

ALLES HEEFT EEN PRIJSKAARTJE
Je kunt niet binnendoor in de woning, 
zodat Arie Martens de laatste tijd beneden 
bij zijn moeder op de bank slaapt. Bang 
om haar niet te horen ’s nachts. Het zijn 
twee afzonderlijke woningen, met twee 
huisnummers. Dat betekent ook twee keer 
huur, twee keer gemeentelijke belastingen, 
zuiveringslasten, gas en elektra. En ook 
aan alle zorg hangt een prijskaartje. “Als 
chronisch zieke maak je aan medicijnen en 
andere zorg elk jaar het eigen risico van de 
zorgverzekering op. Dat is nu € 360.
Een rolstoel mag je een half jaar lenen, 
maar daarna moet je huren. “We hebben 
er zelf een gekocht, anders blijf je betalen.” 
En wat in een verpleeghuis gewoon bij de 

AANRADERS

•	 Wees je bewust van het ziektebeeld. Wat betekent de 
ziekte en wat is er aan hulp en verzorging nodig? En 
wat betekent het voor je eigen leven en bijvoorbeeld je 
loopbaan?

•	 Vergeet niet dat je de woning huurt zolang de 
zorgsituatie bestaat. Zonder mantelzorg geen 
kangoeroewoning, dan moet je naar een andere 
huurwoning verhuizen. Dat moet je wel bedenken als je 
iets aan het huis wilt doen wat je niet mee kunt nemen 
naar een volgende woning.

Het alarmsysteem is moeilijk hanteerbaar voor 
mevrouw Martens, maar de toeter doet het prima.

verzorging hoort, is niet vanzelfsprekend voor wie nog thuis 
woont. Zo hebben de zoons net zo lang gezocht tot ze wisten 
waar het eczeem op de rug van hun moeder vandaan kwam. 
“Het bleek het plastic van de incontinentiebroeken te zijn. 
Bij de apotheek kunnen we katoenen krijgen, maar niet 
meer dan zoveel stuks in zoveel tijd. Heb je er meer nodig 
dan is het weer bijbetalen. De eczeem hebben we opgelost, 
maar je kunt niks doen of er hangt een prijskaartje aan. En 
ik verwacht dat er straks minder zorg komt, of dat de eigen 
bijdrage verder omhoog gaat. Het mantelzorgcompliment 
van 150 euro is in 2014 voor het laatst. Dat is jammer, want ik 
hoef geen uitje naar NEC met lotgenoten, ik ga er liever zelf 
met moeder op uit. 
En wat er nog wel kan? Gezond eten en lachen met elkaar 
gaat nog prima. “Het woord opgeven staat niet in ons 
woordenboek.”
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“er kan misschien meer dan je denkt”  
 
Interview Elle van de Wall,Talis

Kangoeroewoningen, mantelzorgwoningen, in de 
buurt wonen. Voor huurders zijn er mogelijkheden om 
mantelzorg te geven in een woning of woonomgeving 
die daarvoor geschikt is. Woningcorporatie Talis wil 
als sociale huisvester een bijdrage leveren om mensen 
met een zorgvraag en hun mantelzorgers het mogelijk te 
maken zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. 

Elle van de Wall is adviseur wonen, zorg en welzijn bij Talis 
en laat de folder 'Mantelzorg is gedeelde zorg' zien. Mantel-
zorg is iets wat Talis als huisvester wil faciliteren. Het hoort 
volgens de woningcorporatie bij vitale en duurzame wijken. 
En het hoort bij de taak van een corporatie om te zorgen dat 
mensen zelfstandig kunnen blijven wonen. 
“Als woningcorporatie moet je het echt willen om werk te 
maken van mantelzorg en wonen”, weet Elle van de Wall. 
“Het is elke keer maatwerk. Je hebt met collega’s uit ver-
schillende disciplines te maken en het gaat steeds om bij-
zondere situaties, waarin je af moet wijken van de regels. Er 
gaat dus veel tijd in zitten.”

VERHUIZEN IS EEN GROTE STAP
Als beleidsadviseur kent Elle van de Wall de kangoeroe- 
woningen in Grootstal niet van binnen, maar wel van buiten. 
Het wijkje waar ze staan is eind jaren negentig gebouwd 

naar een duurzaam ontwerp. “Niet alle bewoners vonden het 
even fraai, maar de kangoeroewoningen zijn in trek; daar is 
een wachtlijstje voor.” 
Behalve deze drie kangoeroewoningen heeft Talis een man-
telzorgunit. “Verhuizen is altijd een ingrijpende beslissing” 
weet Elle, “dat merk ik steeds weer bij onze huurders. Voor 
de mantelzorgunit zijn we al geruime tijd op zoek naar een 
huurder. We hebben van alles geprobeerd en ook de consu-
lent van het Steunpunt mantelzorg ingeschakeld. In eerste 
instantie zijn mensen enthousiast. Maar als puntje bij paaltje 
komt, vinden mensen het toch moeilijk om de oude woning 
te verlaten voor een mantelzorgwoning in bijvoorbeeld de 
tuin van de kinderen.” Elle noemt ook praktische drempels: 
een tuin van een huurhuis is al gauw te klein voor een man-
telzorgunit. Er komen plaatsingskosten bij – dat is maar zo 
achtduizend euro - en de riolering moet aangepast. 

DICHTERBIJ
Elle ziet zelf meer toekomst in de ruimte die er is voor vrije
bemiddeling. De stadsregio maakt een regionale huisves-
tingsverordening. Daarin is bepaald dat er twintig procent 
vrije beleidsruimte is voor woningcorporaties. Daaronder 
valt het huisvesten van kwetsbare bewoners, bijvoorbeeld in 
de vorm van begeleid wonen. Maar het biedt ook de moge- 
lijkheid om een mantelzorger een woning toe te wijzen 
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dicht in de buurt van degene die zorg nodig heeft. “Zolang 
iemand alleen kan wonen, kan het voor de mantelzorger een 
ideale oplossing zijn. Dat je zo even aan kunt wippen, zonder 
gedoe en reistijd.” 

ZWEVENDE MANTELZORGWONINGEN 
Een bijzonder voorbeeld van zelfstandig maar vlakbij 
wonen, zijn de zogenaamde zwevende mantelzorgwonin-
gen. In Nijmegen-West is het nieuwe gebouw Terra verrezen. 
De eerste twee woonlagen zijn bestemd voor kleinschalig 
groepswonen voor dementerenden. Daarboven zitten zes-
tien ‘gewone’ appartementen. Vijf daarvan zijn gereserveerd 
voor partners van de bewoners beneden. Zo is het voor hen 
veel gemakkelijker om de zorg te delen met de professionele 
verzorgenden. Ook deze appartementen waren in het begin 
niet gemakkelijk te verhuren. “De informatie komt langzaam 
bij mensen terecht. Ze moeten het eerst zien of van beken-
den horen, op het moment dat het voor hen speelt. Dan komt 
het enthousiasme; deze appartementen lopen nu als een tie-
relier.” 
De appartementen heten ‘zwevend’, omdat bewoners er mo-
gen blijven wonen als de mantelzorg is beëindigd. Ze hoe-
ven dus niet te verhuizen; er wordt dan een andere woning 
in het complex aangewezen als mantelzorgwoning.
Talis is met meer vernieuwende woonconcepten bezig. Er 
bestaan mogelijkheden voor groepswonen en meergenera-
tiewonen.

INFORMEER!
Als huurders aanpassingen nodig hebben, is de gemeente 
de aangewezen instantie om te vragen of er een vergoeding
binnen de Wmo mogelijk is. Daarnaast is het mogelijk dat 
Talis ook de uitvoering van kleine aanpassingen doet die 

niet vergoed worden vanuit de Wmo, maar dat moeten huur-
ders wel zelf betalen. Een andere optie is dat Talis adviseert 
en dat de bewoner zelf de aanpassingen aanbrengt. 
“In het onderhoud van onze woningen proberen we levens-
bestendigheid zoveel mogelijk mee te nemen,” vertelt Elle. 
“Daar zijn we al jaren geleden mee begonnen, bijvoorbeeld 
in de Rentmeesterhof. Die aanpassingen zijn vooral aan de 
buitenkant uitgevoerd; inmiddels nemen we ook de binnen-
kant van de woningen mee om ze levensloopgeschikt te 
maken. Als we daar toch groot onderhoud doen, gaat dat in 
een moeite door. 

“Ik kan mensen alleen maar aanraden om vooral te informe-
ren bij hun woningcorporatie wat er mogelijk is. Dat is voor 
elke corporatie natuurlijk weer anders. Maar er kan mis-
schien wel meer dan je denkt!”

AANRADERS

•	 Denk niet bij voorbaat: 
dat kan toch niet, maar 
vraag een gesprek bij je 
woningcorporatie. En 
ook als de oplossing die 
je zelf voor ogen hebt 
niet mogelijk is, zijn er 
wellicht andere opties 
waar je nog niet aan 
gedacht had.

•	 Een mantelzorgwoning 
of kangoeroewoning is 
alleen beschikbaar voor 
mantelzorgsituaties. 
Als die situatie 
ophoudt, bemiddelt de 
woningbouwcorporatie 
meestal naar een nieuwe 
woning. Laat je dus niet 
weerhouden door de 
gedachte dat je in zo’n 
geval ‘op straat staat.’
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Zwevende mantelzorgwoningen in het 
complex Terra aan de Sperwerstraat

“Verhuizen is 

een ingrijpende 

beslissing.”
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minder regels: het besluit omgevingsrecht (bor)

Lange tijd is het erg ingewikkeld en soms onmogelijk 
geweest om de nodige aanpassingen te doen om het 
wonen aan te passen aan de zorg. Met het nieuwe Besluit 
omgevingsrecht (BOR) dat sinds 1 november 2014 van 
kracht is, zijn de regels eenvoudiger geworden.

De landelijke regels van de BOR gelden voor het plaatsen 
van mantelzorgwoningen en ook voor het verbouwen van 
schuren of garages tot mantelzorgwoning. Een belangrijke 
verandering is dat een omgevingsvergunning 
(= bouwvergunning) in de meeste situaties niet meer nodig 
is. Zo lang de betrokken familie of partner kan aantonen dat 
er sprake is van mantelzorg, geldt deze vergunningsvrijheid. 
Vervalt de mantelzorg dan vervalt ook de grond voor 
vergunningvrijstelling. Bijvoorbeeld als de bewoner die zorg 
nodig heeft overlijdt of naar een zorginstelling verhuist. De 
mantelzorgwoning moet dan verwijderd worden. Een schuur 
of garage die verbouwd is tot mantelzorgwoning moet zijn 
oude functie terugkrijgen, met alle kapitaalvernietiging die 
daarmee gepaard gaat. 

Er is een uitzonderingssituatie waarin wel een vergunning 
nodig is. Daarom is het van belang om de bebouwde 
oppervlakte in de gaten te houden. Garages, schuren en 
andere bijgebouwen mogen samen namelijk maximaal 
150 m2 in beslag nemen. Dit geldt voor een perceel van 

900 m2. Op een klein perceel mag maar maximaal  
50 m2 staan. Een gemiddelde mantelzorgwoning heeft 
een oppervlakte van 55m2. De kans dat de norm voor 
bijgebouwen wordt overschreden, is dus groot. In dat geval 
is er sprake van een uitzonderingssituatie en dan is er wel 
een vergunning nodig. Zonder vergunning bestaat het risico 
dat de mantelzorgwoning weer verwijderd moet worden, 
omdat deze illegaal is. 
In deze situaties kent de nieuwe regeling wel ruimere 
bevoegdheden, zodat gemeenten maatwerk kunnen leveren 
en af kunnen wijken van bestemmingsplannen. Bovendien 
geldt een maximale doorlooptijd van de procedure van acht 
weken. 

Ook al heeft u misschien geen vergunning nodig voor het 
bouwen van een mantelzorgwoning, de woning moet wel 
voldoen aan de voorgeschreven bouwtechnische eisen 
(bijvoorbeeld brandveiligheid). Zoals de gemeente Wijchen 
pakkend aangeeft: “vergunningvrij betekent niet hetzelfde 
als naar eigen goeddunken”

De verruimde mogelijkheden in de BOR gelden voor alle 
gemeenten. Informeer daarom bij uw gemeente wat de 
mogelijkheden zijn voor uw specifieke situatie en zoek 
samen naar het maatwerk om uw mantelzorgvraag te 
kunnen beantwoorden. 

Regel-
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