
Het delen van deze informatie vinden 
wij belangrijk. Anderzijds willen we 
woningcorporaties, projectontwik-
kelaars en woon-zorgaanbieders helpen 
om voldoende en goede woonruimte 
te ontwikkelen voor senioren. Het 
gaat daarbij om reguliere woningen 
en wooncomplexen waarin senioren 
bij elkaar kunnen komen. En om 
woon-zorgvastgoed waarin ook zware 
zorg geleverd wordt.

Senioren komen pas in een later 
stadium in aanmerking voor een plek 
in een zorginstelling waar wonen en 
zorg aan elkaar gekoppeld zijn. Daarom 
wordt er steeds meer buiten de muren 
van een zorginstelling zorg geboden. 
Bijvoorbeeld huishoudelijke zorg of 
thuiszorg in de eigen woning. Het is 
belangrijk om op tijd en misschien wel 
eerder dan u denkt, rekening te houden 
met deze ontwikkeling. 

Langer wonen in je huidige woning, ook 
als je wat ouder wordt, is fijn wanneer 
het ook comfortabel en veilig is. Er is 
veel mogelijk met soms kleine aanpas-
singen. De woonadviseurs van Stichting 
Welzijn Lochem geven vrijwillig en 
gratis advies zodat u langer fijn en 
veilig thuis kunt blijven wonen zoals u 
dat wilt. 

‘Verhuizen is niet altijd nodig. Mensen 
hebben vaak bewust gekozen voor de 
plek waar ze nu wonen en willen liever 
niet verhuizen als dat niet nodig is’, 
vertelt Vera Langedijk, seniorenadviseur 
bij Stichting Welzijn Lochem. ‘Met soms 
kleine aanpassingen is het mogelijk om 
langer in de woning waar je nu woont 
te blijven wonen. Denk aan een deurbel 
waarmee je op afstand kunt zien wie 
er een pakketje komt afleveren, of een 
toegangsplaat bij de voordeur zodat 
de toegang tot de woning makkelijker 
wordt. Er zijn veel meer mogelijkheden 
dan u misschien op het eerste gezicht 
zou denken’. 

Wie zijn de woonadviseurs ? 
Vera Langedijk: ‘De woonadviseurs 
zijn vrijwilligers bij Stichting Welzijn 
Lochem,  zij bieden extra service 
door een persoonlijk bezoek en 
maken dan een vrijblijvend advies 
rapport. Zij verwijzen door wanneer 
het bijvoorbeeld om een vraag over 

Kom in actie wanneer u nog vitaal bent
Wacht niet totdat u klachten krijgt om 
aanpassingen te doen aan uw woning 
of andere maatregelen te treffen voor 
bijvoorbeeld de brandveiligheid. U kunt 
het beste al in actie komen als u nog 
vitaal bent en over voldoende financiële 
middelen beschikt. Zo kunt u, als u 
straks minder vitaal bent, toch fijn en 
veilig in uw eigen huis blijven wonen.

En wilt u wel graag verhuizen, dan 
moet dat natuurlijk ook mogelijk 
zijn. Daarom geven wij prioriteit aan 
de herontwikkeling van bestaand 
woon-zorgvastgoed. Ook bieden 
we graag ruimte voor aanvullende, 
kleinschalige woon-zorginitiatieven in 
onze gemeente. 

Kortom, lang fijn en veilig wonen kan in 
onze gemeente. Wij helpen u graag!

Bert Groot Wesseldijk, wethouder 
Wonen gemeente Lochem

Gratis woonadvies van woonadviseurs
van Stichting Welzijn Lochem 

Strategische keuzes gemeente Lochem
•  We zetten in op informatie rondom ‘Langer fijn en veilig wonen’
•  We sturen aan op de ontwikkeling van geschikt woningaanbod voor senioren 

(herontwikkeling bestaande woningen en woon-zorgvastgoed en nieuwbouw)
•  We stimuleren nieuwe, kleinschalige woon-zorginitiatieven

verbouwing gaat of wanneer het 
om een voorziening gaat in het 
kader van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo)’.  

In hoeverre zijn zij deskundig op het 
gebied van wonen ? 
‘De zes vrijwillige woonadviseurs zijn 
opgeleid om advies te geven volgens de 
‘Mijn huis op maattest’, die is te vinden 
op www.mijnhuisopmaat.nl. Mensen 
kunnen dan meteen doorklikken. Drie 
woonadviseurs zijn speciaal opgeleid 
om ook huisbezoeken te brengen 
bij mensen met dementie. Bij deze 
gesprekken is altijd een begeleider of 
een mantelzorger aanwezig’.                                                    

Wie kan gebruik maken van een 
woonadvies?
‘Iedereen die in de gemeente Lochem 
woont kan een vrijblijvend en gratis 
woonadvies vragen. Denk niet daarvoor 
ben ik nu nog te jong, dat komt later 
wel. We gaan nu al op bezoek bij 
mensen van 50 jaar en ouder. Zij willen 
graag de mogelijkheden weten nu er 
nog wat te kiezen valt’.

Waarom is er nu zoveel aandacht voor 
langer fijn en veilig wonen? 
Vera Langedijk: ‘Het is belangrijk dat, 
nu je nog fit bent en in veel gevallen 
nog werkt, nadenkt waar je over 10 
jaar of later wilt wonen. Nu heb je 
misschien nog de (financiële) middelen 
en kan je in goede gezondheid keuzes 
maken. Misschien besluiten mensen 
om te gaan verhuizen maar het kan 
ook zijn dat zij nu bij het aanpassen 
of verbouwen van bijvoorbeeld de 
badkamer nadenken over bepaalde 
tegels die stroef zijn of kiezen voor een 
douche in plaats van een bad. We willen 
graag mensen stimuleren om daar over 
na te denken. Nu het nog kan!’.

 Woonspecial oktober 2019

Langer fijn en veilig wonen
Langer fijn thuis wonen, dat kan in onze gemeente!

Gemeente Lochem
telefoon 0573 289 222
www.lochem.nl 

Stichting Welzijn Lochem
telefoon 0573 297 000
www.welzijnlochem.nl

Woningcorporatie Viverion
telefoon 088 321 3210
www.viverion.nl

Woningcorporatie  
IJsseldal Wonen
telefoon 0571 277 979
www.ijsseldalwonen.nl

‘t Baken gemeente Lochem
telefoon 0573 289 290
www.bakenlochem.nl

Langer fijn en veilig wonen in 
beeld zien? Scan dan de QR code 
met uw telefoon en zie wat er 
allemaal mogelijk is!

Wethouder Bert Groot Wesseldijk

Vera Langedijk adviseur Senioren

Deze woonspecial 
is een uitgave van:

De gemeente Lochem vergrijst. Dit heeft gevolgen voor het wonen. In deze special 
‘Langer fijn en veilig wonen’ leest u wat de gemeente voor u kan betekenen op 
woongebied. U krijgt tips en informatie over hoe u langer thuis kunt blijven wonen. 
Op een fijne en veilige manier.
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Waar let je op bij een huisbezoek ?
‘Aan de hand van de ‘mijn huis op 
maat test’ kijk ik hoe de woning is 
ingedeeld, zijn er drempels, liggen er 
losse vloerkleden, zijn er voldoende 
looppaden in de woning,  heeft de 
bewoner voldoende bewegingsruimte, 
is er voldoende licht binnen en buiten 
de woning?’

We kijken of alle ruimtes goed toegan-
kelijk zijn. Zijn in de douche de 
badkamertegels stroef genoeg om 
vallen te voorkomen en/of  zijn er 
misschien beugels nodig voor extra 
houvast tijdens het douchen, is een 
inloopdouche gewenst ? Hoe is de 
keuken, zijn er voldoende lades en 
kunnen de bewoners makkelijk bij de 
kastjes? Hoe wordt er gekookt is dit 
veilig  en is er voldoende licht? Zijn er 
rookmelders op alle verdiepingen? Zo 
doorloop is samen  met de bewoner de 
hele woning.   

Welke aanpassingen komen vaak voor ? 
‘Drempels zijn dikwijls een obstakel’ 
vertelt Ans. ‘Deze zijn vaak te hoog 
waardoor de woning minder toegan-
kelijk is en gevaar voor struikelen 

ontstaat. Ook wordt vaak een extra 
trapleuning geadviseerd of beugels voor 
de badkamer of toilet’.   

Wie kan helpen bij kleine klussen?
‘Bij een huurwoning doet de woning-
corporatie dit. Wanneer de particuliere 
bewoner geen bedrijf in kan schakelen 
of familie/ kennissen, dan kunnen 
mensen terecht  bij Stichting Welzijn 
Lochem, zij zoeken dan een vrijwilliger 
(klusser) om dit voor elkaar te maken. 
Het gaat in alle gevallen om de kleinere 
klussen die ‘schroefvast’ zitten, dus niet 
om breekwerk’. 

Zijn er kosten aan het advies van de 
vrijwillige woonadviseur ? 
‘Nee, het advies van de vrijwillige 
woonadviseur is kosteloos en 
vrijblijvend. Bij een koopwoning zijn de 
aanpassingen wel voor eigen rekening,  
bij een huurwoning zijn er enkele 
voorzieningen die vergoed worden door 
de wooncorporatie. Na 6 weken belt 
de woonadviseur de mensen op om te 
vragen of zij iets met het advies kunnen. 
Ook de seniorenadviseur Vera Langedijk 
neemt na 2 maanden nog eens contact 
op om te horen of er nog vragen zijn 
over het woonadvies’. 

Wat mag je van het advies rapport 
verwachten en wat niet ? 
Het adviesrapport naar aanleiding 
van ‘mijn huis op maat test’ bevat een 
uitgebreid advies over de onderwerpen 
waaraan extra aandacht besteed kan 
worden. Het is een vrijblijvend en 
kosteloos advies, mensen zijn vrij om 
er mee te doen wat zij willen. Het is 
belangrijk dat mensen nu al nadenken 
over later, nu hebben ze nog de 
mogelijkheid om te bedenken waar en 
hoe ze straks fijn en veilig willen wonen’. 

Nu nadenken over later 
Ans van Nuenen is één van de vrijwillige woonadviseurs. Zij bezoekt mensen thuis 
en geeft gratis en vrijblijvend een woonadvies om zo langer fijn en veilig thuis te 
kunnen blijven wonen.

’t Baken is er voor u  
’t Baken is sinds 1 januari het centrale loket voor inwoners van de gemeente 
Lochem voor alle vragen rondom jeugd, zorg, werk en inkomen. Wij zijn er 
voor iedereen die hulp nodig heeft om zijn of haar leven beter te organiseren. 

Langer veilig thuis wonen
U wilt zo lang mogelijk in uw eigen huis blijven wonen. De mogelijkheden om 
op latere leeftijd naar een verzorgingshuis te gaan worden steeds beperkter. 
Maar dit langer thuis wonen moet vooral veilig zijn. Gelukkig zijn er veel 
hulpmiddelen beschikbaar. 

U heeft kunnen lezen dat u bij de woonconsulenten van Stichting Welzijn 
Lochem terecht kunt voor een gratis woonadvies. Maar u kunt ook bij ’t Baken 
terecht als u op zoek bent naar mogelijkheden om langer veilig thuis te 
wonen. Dat betekent overigens niet dat u alle aanpassingen vergoed krijgt. 
De consulenten van ‘t Baken kunnen u daar meer over vertellen. Wilt u meer 
weten over welke hulpmiddelen er zijn en hoe u deze aan kunt schaffen? Heeft 
u vragen over welke regelingen er zijn om u te helpen? Of denkt u dat u meer 
of professionele hulp nodig heeft? Neem dan gerust contact met ons op. 

Persoonlijk gesprek 
In een persoonlijk gesprek kijken we naar uw hele situatie. We beantwoorden 
uw vragen en geven advies en informatie. Dit kan bij onze loketten in Lochem 
of Gorssel, maar we kunnen ook bij u thuis komen. 

Wat is er nodig
We kijken eerst naar hoe u zelf en met hulp van familie, vrienden en 
vrijwilligers uw huis veiliger kunt maken. Ook geven we u advies over de 
hulpmiddelen die geschikt zijn voor uw situatie en hoe u deze aan kunt 
schaffen. Veel hulpmiddelen kunt u zelf aanschaffen, zonder hulp van de 
gemeente.  Het kan ook zijn dat u meer hulp nodig heeft. Samen met u kijken 
we dan wat er verder nodig is aan professionele ondersteuning. 

U staat er nooit alleen voor
Het belangrijkste is dat u er nooit alleen voor staat. Samen zorgen we ervoor 
dat u zo lang mogelijk veilig in uw eigen huis kunt blijven wonen. 

Meer informatie
Kom gerust langs of bel als u meer wilt weten. 
Op www.bakenlochem.nl vindt u onze openingstijden. 
Ons telefoonnummer is 
(0573) 28 92 90.

Ans van Nuenen, vrijwillige woonadviseur

Langer thuis wonen met 
dementie  

Naast vergeetachtigheid verandert 
ook het oriëntatie vermogen bij 
mensen met dementie. Voor het zo 
lang mogelijk behouden van hun 
zelfstandigheid is het heel belangrijk 
om hen oriëntatiehulp te bieden. 
Heldere structuren om de omgeving 
gemakkelijk waar te nemen. Zo zorg je 
ervoor dat mensen langer zelfstandig 
kunnen blijven handelen.  

Een voorbeeld kan zijn dat je bij de 
inrichting van je badkamer rekening 
houdt met de kleurencontrasten. Zo 
kunnen markeringen in rood  worden 

Ook mensen met dementie (en hun partner) blijven steeds langer thuis wonen. Een 
vertrouwde omgeving waar zij de weg kennen is voor hen extra belangrijk! Spullen 
die op dezelfde plek staan, een bed waar zij vertrouwd in slapen en een route naar 
de badkamer die zij soms “ routine- matig” weten te vinden. Het oude vertrouwde 
in stand houden en niet teveel veranderingen

uitgevoerd. Rood is de kleur die het 
gemakkelijkst waargenomen wordt. 
De dementie-wastafel is daardoor ook 
geschikt voor mensen, van wie het zicht 
met het ouder worden afneemt.

Meer weten?
Wilt u weten wat er mogelijk is in de 
woning van iemand met dementie? 
Maak dan een afspraak met de één van 
de woonadviseurs van Stichting Welzijn 
Lochem. De woonadviseur komt graag 
langs voor een gratis en vrijblijvend 
woonadvies.

Waar let je op bij langer thuis wonen met dementie ? 
De woonadviseur van Stichting Welzijn Lochem zal een aantal vragen aan de 
bewoner en/of mantelzorger stellen over de oriëntatie, het zien, de veiligheid, 
de bewegingsvrijheid en het gedrag van de bewoner met dementie.  Samen 
bekijken zij wat en hoe in de huidige situatie de woning zodanig kan worden 
aangepast dat de bewoner langer fijn en veilig thuis kan blijven wonen. 

• Is er voldoende licht om het zien en herkennen te verbeteren
• Zijn de ruimtes en zichtlijnen overzichtelijk en herkenbaar
• Is de inrichting van de woning zo logisch mogelijk, valpreventief en veilig
•  Zijn er rookmelders op elke etage, afsluitbare opbergruimtes voor schoon-

maakmiddelen en kookbeveiligers
• Is de toegang tot de woning herkenbaar
• Is de inrichting van de woonkamer overzichtelijk
• Is de keuken en zijn de kastjes veilig en overzichtelijk ingericht 
• Is de toilet goed zichtbaar en vindbaar 
• Is de trap goed verlicht en veilig 
• Is de overloop veilig en goed verlicht
•  Is de slaapkamer veilig, goed verlicht en overzichtelijk inclusief de 

kledingkast.
•  Is er voldoende contrast tussen wanden, vloeren en sanitair in de badkamer, 

thermostaat kranen, stroeve vloer.



Zijn er grote investeringen nodig in uw woning dan geeft de gemeente Lochem de  
mogelijkheid om een lening af te sluiten. Er zijn verschillende soorten leningen. 
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Langer fijn wonen in uw huurwoning 

Voor grotere investeringen is er de Verzilverlening  

In uw eigen huis blijft u graag zo lang mogelijk wonen. Wist u dat er een hoop 
aanpassingen zijn die dat prettiger kunnen maken? Denk bijvoorbeeld aan een 
tweede trapleuning om de trap veiliger op en af te lopen. Of een verlaagde drempel 
en het weghalen van de dorpels om met een rollator rond te kunnen bewegen. Deze 
aanpassingen kunnen worden aangevraagd bij de woningcorporatie. 

Een aanpassing aanvragen
Een aanvraag voor een aanpassing aan 
uw woning kunt u doen bij uw woning-
corporatie, IJsseldal Wonen of Viverion. 
Een opzichter komt naar u toe en kijkt 
wat er mogelijk is in uw woning. Er volgt 
een definitieve aanvraag. Sommige 
kosten neemt de corporatie voor haar 
rekening. Andere aanpassingen voeren 
wij wel uit maar zijn voor eigen rekening

Toekomstbestendig Wonen 
Verzilverlening
Een lening voor toekomstbe-
stendig wonen is een lening met een 
aanzienlijke korting op de rente voor 
de financiering van maatregelen die 
uw woning  verduurzamen . Ook als u 
uw huis wilt aanpassen om er langer in 
te kunnen blijven wonen, kunt u deze 
lening afsluiten.

De gemeente Lochem en de provincie 
Gelderland verstrekken deze leningen 
samen aan particuliere woningei-
genaren. Daarvoor werkt de gemeente 
samen met het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting (SVn).

De aanvraag, de financiële toets 
(die bepaalt of u daadwerkelijk in 
aanmerking komt voor de lening) en het 
verstrekken van de lening worden door 
SVn verzorgd.

Er zijn 3 soorten leningen:
•  Toekomstbestendig Wonen Lening: u 

kiest voor consumptief of hypothecair 
• T oekomstbestendig Wonen 

Verzilverlening: u betaald de 
hypothecaire lening uit de 
overwaarde van uw woning

•  Toekomstbestendig Wonen 
Maatwerklening: hypothecaire lening 
speciaal voor asbestsanering en/of 
funderingsherstel. 

Voor meer informatie 
Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Dan kunt u contact opnemen met Gerard 
de Goeijen van de gemeente Lochem, telefoon (0573) 28 92 22.

Kleiner wonen
Wilt u kleiner wonen? Dan heeft IJsseldal Wonen voor haar huurders de 70-plus 
doorstroomregeling. Wij vinden het belangrijk dat er voor starters en gezinnen 
voldoende eengezinswoningen beschikbaar zijn. Op dit moment wonen veel 
ouderen in deze eengezinswoningen. Om het voor deze groep aantrekke-
lijker te maken om kleiner te gaan wonen, bieden we huurders in de gemeente 
Lochem die 70 jaar of ouder zijn een korting op de nieuwe huur. Hierdoor wordt 
verhuizen ineens een stuk leuker en makkelijker!

Hoe kom ik in aanmerking?
U kunt zich niet apart voor de doorstroomregeling inschrijven. Hebt u op een 
woning gereageerd en krijgt u deze aangeboden? Meld dan dat u gebruik wilt 
maken van de doorstroomregeling van IJsseldal Wonen.

Een passende woning
Sinds 2016 gelden nieuwe 
wettelijke regels voor de toewijzing 
van sociale huurwoningen. Dat 
zijn de woningen met een netto 
huurprijs tot en met € 720,42 per 
maand (prijspeil 2019). De woning-
corporatie moet ervoor zorgen dat 
de hoogte van uw huur aansluit 
bij de hoogte van uw inkomen en 
uw gezinsgrootte. Dit noemen 
we passend toewijzen. U kunt 
daarom niet meer op alle woningen 
reageren.

De opzichters Bert Jan van Unen van 
Viverion en Bert Sluizeman van IJsseldal 
Wonen helpen graag. Bert Jan vertelt: 
“Het grootste deel van onze huurders 
is wat ouder. Een woningaanpassing 
draagt bij aan het woonplezier en de 
veiligheid. Kortom, langer fijn en veilig 
wonen.”

Gemak en veiligheid
Bert Jan: “Een tijdje geleden hebben we 
bij een huurder de dorpels verwijderd 
en de drempel verlaagd. De huurder 
kan zo weer makkelijk naar buiten 
en was zo blij!” Bert vult hierop aan: 
“Helaas ontvangen we nog maar weinig 
aanvragen voor woningaanpassingen. 
Ook in een huurwoning is veel mogelijk. 
We noemen dat ‘Wonen met een Plus’. 
‘Wonen met een Plus betekent dat u 
mogelijkheden heeft om uw woning 
levensloopbestendiger te maken. Het 
gaat om aanpassingen waar u echt 
gemak van heeft. Bij een huisbezoek 
geef ik vaak aan wat er mogelijk is, zoals 
een in hoogte verstelbare douchekop, 
een tweede trapleuning of het 
verwijderen van binnendrempels. Dan 
hoor je vaak: ‘O, is dat mogelijk? Dat 
wist ik niet’. 

Bert Sluizeman (l) en Bert Jan van Unen
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Veilig wonen. Dat willen we allemaal. 
Bij de politie weten ze daar, vanuit 
eigen ervaringen, het nodige van. Frans 
van Dijk, is als operationeel expert ook 
regelmatig in de gemeente Lochem 
te vinden. Hij vertelt ons waar we op 
kunnen letten. 

Frans, wat zie jij als het zwakste punt 
als het gaat het om veilig wonen?
Dat zijn er meer. Maar op nummer 
één staat toch wel dat mensen hun 
gegevens afhandig wordt gemaakt. 
Hierdoor kan er makkelijk geld van je 
rekening worden gehaald. Dat gaat 
op verschillende manieren maar de 
belangrijkste zijn toch wel via de mail 
of doordat mensen worden gebeld met 
de vraag om hun gegevens. 

Maar dat geven mensen dan toch niet 
gewoon? 
Niet ‘gewoon’ nee, maar wel als de 
ander zich uitgeeft als een bank. Ik 
blijf herhalen: banken vragen nooit om 
gegevens aan een telefoon! Het enige 
waar een bank over kan bellen is het 
maken van een afspraak. Daarbij zijn 
geen gegevens nodig als een code of 
rekeningnummer. 
Daarnaast zien we ook dat mensen 
via de mail worden opgelicht. Er wordt 

dan gevraagd om een betaling die 
niet klopt. Dit is vooral herkenbaar 
aan slecht taalgebruik en dat je moet 
betalen via een link.  Goed opletten dus. 

Dus inbreken in huizen is verleden tijd? 
Helaas; ook dat gebeurd nog. Om dat te 
voorkomen helpt het enorm als het lijkt 
alsof er iemand thuis is. De auto van 
je buren op de oprit, de post weghalen 
en verlichting aan. Het liefst boven 
want als je beneden licht hebt branden 
kunnen ze letterlijk zien dat er niemand 
is. 

Wat vind jij: deur open laten (scheelt 
schade) of toch op slot? 
Op slot natuurlijk! De sloten met 
een SKG keurmerk maken echt dat 
er minder wordt ingebroken. Deze 
sloten houden namelijk met name de 
zogenaamde ‘gelegenheidsinbrekers’ 
tegen. Die lopen langs en willen snel 
naar binnen en naar buiten. De sloten 
vertragen dit met een aantal minuten. 
Daar houden ze niet van. 

Heb je verder nog tips Frans? 
Jazeker. Ten eerste: zorg dat het sleutel-
kastje heel goed vast aan de muur 
zit, op een plek die je niet snel ziet! 
Anders is het een makkie om hem aan 

10 tips brandveiligheid

1. Vluchten bij brand
Maak een vluchtplan. Bepaal de 
vluchtroute en spreek af wie de 
medebewoners en huisdieren 
meeneemt. Houd uw vluchtroutes vrij 
van obstakels zodat u bij brand snel uw 
huis kunt verlaten.

2. Rookmelders
Hang rookmelders op en test ze iedere 
maand.

3. Telefoon
Zorg altijd voor een opgeladen telefoon 
en zet telefoonnummers van buren in 
uw telefoon, zodat u in geval van nood 
meteen kan bellen.

4. Vlam in de pan
Blus alleen met een passende deksel. 
Blus nooit met water. Blijf in de keuken 
tijdens het koken.

5. Roken
Rook niet in bed. Controleer of 
sigaretten helemaal uit zijn voordat u 
ze weggooit.

Kijk voor meer tips en informatie over brandveiligheid op www.brandweer.nl. Hier 
kunt u diverse folders downloaden en uitprinten. De folders zijn in verschillende 
talen verkrijgbaar.

Raam dicht, licht aan en deur op slot? 

Een woningbrand overkomt mij niet. Toch krijgt de brandweer jaarlijks duizenden 
meldingen van brand in een woning. Soms is er alleen materiële schade. Maar helaas 
vallen ieder jaar ook honderden gewonden en tientallen dodelijke slachtoffers. 
Gelukkig kunt u zelf veel doen om uw huis brandveilig te maken, of als er toch brand 
uitbreekt, de gevolgen hiervan te beperken. Deze brandveiligheidstips helpen u hierbij.

6. Lucifers en aanstekers
Bewaar lucifers en aanstekers buiten 
bereik van (klein)kinderen.

7. Koolmonoxide
Frisse lucht is belangrijk. Zorg voor 
voldoende ventilatie en laat uw 
gasinstallatie jaarlijks controleren. 
Plaats een koolmonoxidemelder en test 
deze maandelijks.

8. Veilige schoorsteen
Laat uw schoorsteen minstens eens per 
jaar vegen door een erkend bedrijf.

9. Elektrische apparaten
Maak het filter van uw wasdroger na 
iedere droogbeurt schoon. Door de 
combinatie van stof en een 
hoge temperatuur kan brand ontstaan.

10. Stekkerdozen
Overbelaste stekkerdozen kunnen 
brand veroorzaken. Sluit grote stroom-
verbruikers rechtstreeks aan op het 
stopcontact. Sluit geen stekkerdozen op 
stekkerdozen aan.

Frans van Dijk, politie

de achterkant te openen. En nog een 
tip: maak een whatsapp groep aan 
in je buurt die alleen wordt gebruikt 
bij verdachte signalen. Mocht er nou 
iemand in de buurt zijn die geen 

whatsapp gebruikt, kijk dan of je 
iemand uit zijn of haar netwerk kunt 
toevoegen, bijvoorbeeld een zoon of 
dochter. 


