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Zakelijk I 27 

Informatieavond Seniorenbouw 
Ruim veertig geInteresseerden lieten zich onlangs in MFA De Spil in Bovensmilde informeren over de 
mogelijkheid om samen met anderen levensfasebestendige woningen te kunnen bouwen. 

;BOVENSMILBE 
Eerste spreker was meneer 
Marchand van de Organisatie 
Samenwerkende Ouderen-
bonden Midden-Drenthe, gaf 
een uiteenzetting over de 
veranderingen in de Zorg de 
komende jaren. 
Ook ging hij in op de gevol-
gen van de scheiding tussen 
Wonen en Zorg. Wie nu zor-
gafhankelijk wordt zal bij de 
gemeente moeten aanklop-
pen. Echter, die krijgt veertig 
procent minder middelen 

beschikbaar. Dat heeft straks 
akelige gevolgen..  
Meneer Wellink van Stichting 
MensEnZorg uit Smilde gaf 
een presentatie over de vele 
mogelijkheden van Zorg die 
aan huffs geleverd kunnen 
worden. 
Voorzitter Offereins van 
Stichting Seniorenbouw 
Noord Nederland presenteer-
de vervolgens een plan voor 
de bouw van 10 levensfasebe-
stendige koopwoningen. 
Deze kunnen worden ge- 

bouwd op een royale strook 
grond achter de kerk aan de 
Vaart, parallel aan de School-
straat. De gemeente Midden.- 
Drenthe wil de bouw van 
deze woningen mogelijk 
maken en heeft daartoe 
enkele randvoorwaarden 
geforinuleerd. 
De aanpak in Collectief Patti-
culler Opdrachtgeverschap 
zoals Stichting Seniorenbouw 
Noord-Nederland die han-
teert, biedt de toekomstige 
bewoners veel voordelen. 

Tijdens het maken en uitwer-
ken van de plannen nemen 
zij ideeen van elkaar over en 
pas als de plannen compleet 
zijn wordt de aanvraag voor 
de bouwvergunning inge-
diend zodat het plan als een 
project k.an worden aanbe-
steed. Dat geeft ook nog eens 
veel financieel voordeel. 
ledere deelnemer krijgt de 
woning maximaal naar eigen 
wensen, zo groot als hij zelf 
wit Ook is er voldoende 
ruimte voor zelfwerkzaam- 

heid. Geinteresseerden kun-
nen contact opnernen met 
A.J. Offereins, telefoonnum- 

mer 0592-268998. Meer infor-
matie is te vinden op www.se-
niorbouw.nl . 

Er werd aandachtig gefuisterd. Eigen foto 


