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WELKOM bij “Mijn Huis van Morgen”
“mijnhuisvanmorgen” is de website van de commissie Wonen van het Overleg
Samenwerkende Ouderorganisaties (OSO) in Alphen aan den Rijn.
Een comfortabel en veilig huis geldt als een belangrijke voorwaarde voor een
gelukkig bestaan. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen het liefst oud worden in hun
eigen huis en in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen.
‘Mijn huis van morgen’ maakt zich sterk om dit voor en met u te realiseren:
Het huis verbeteren is een belangrijke mogelijkheid om langer thuis te blijven
wonen. Wij geven u informatie hoe dat mogelijk is in uw entree/hal, woonkamer,
keuken, toilet, slaapkamer, berg-/CV-ruimte, badkamer, bij wassen en drogen.
Aanpassen of verhuizen is een keuze uit twee uitersten. Eigenlijk willen we geen van
twee. Blijvend Thuis, daar gaan we voor. Welke mogelijkheden zijn er? Onder
voorwaarden kunt u gebruik maken van de Wmo-voorzieningen, zowel bij het aanpassen
van de bestaande woning als bij een noodzakelijke verhuizing.
In de laatste jaren zijn er veel veranderingen in de wetgeving doorgevoerd. Waar
kunt u nog terecht voor Wonen en Zorg?
Door voor veiligheid, beveiliging en comfort domotica (huisautomatisering) toe te
passen kunt u langer in uw huis blijven wonen. Welke mogelijkheden zijn er zoal?
Wij hebben als doelstelling uiterlijk in 2020 de huisvesting en het woningaanbod van
koop- en huurwoningen in overeenstemming te (laten) brengen met de zorgbehoefte

en

woonwensen van senioren. Op de pagina ‘woningen‘ geven wie hierover meer informatie.
Als het OSO willen wij dat het rondom de woning toegankelijk en opgeruimd is.
Daarnaast wil het OSO dat ouderenwoningen dicht bij voorzieningen zijn. Daarmee wil
het OSO een goede woonservicezone creëren.
Als OSO-commissie wonen hebben wij een programma van eisen geschreven. Wij willen

dat alle projectontwikkelaars en architecten hier gebruik van maken. Wij hebben de
gemeente gevraagd dit programma van eisen uit te reiken bij bouw en verbouw.
Tot slot voegen wij nog informatie toe over onze organisatie, de commissie Wonen en
onze partners en plaatsen wij enkele links waar u verdere informatie kunt krijgen en
een verwijzing naar onze social media.
Wij zijn bereid u verder te informeren, te helpen en bij te staan met vragen over uw
woning.
Via het icoontje kunt u elke pagina printen of als bestand opslaan en daarna naar
iemand mailen.
OSO Commissie Wonen

