
Scheef wonen 

Ondergetekende woont sinds 1967 in een patiowoning in Malberg van woningcorporatie Woonpunt 
.Naar mijn oordeel is dit een levensbestendige woning. Alles gelijkvloers, geen dorpels, geen trappen, 
een woonkamer, drie slaapkamers, een tuintje en een berghok/garage. Een andere zelfs een 
duurdere woning is voor mij geen alternatief, aangezien ook een woning in het duurdere segment mij 
niet biedt wat ik momenteel bewoon. 

Een woning of appartement kopen is voor mij niet mogelijk, aangezien ik op mijn leeftijd geen 
hypotheek meer kan krijgen. 

Al vier jaar wordt ik geconfronteerd met fikse huurverhogingen, aangezien mijn pensioen hoger ligt 

dan het door de regering vatgestelde bedrag voor de minimale huurverhogingen. Daarnaast is het 
einde van deze jaarlijkse extra huurverhogingen nog niet in zicht. 

Jammer genoeg wordt met bij het vaststellen van deze jaarlijkse extra huurverhogingen alleen 

rekening gehouden met het jaarinkomen van iemand en niet met zijn leeftijd. Het is immers zo, dat 
de kosten van het levensonderhoud van ouderen beduidend kostbaarder zijn, dan van jongere 
inwoners. Kijk bijvoorbeeld naar het eigen risico voor de zorgverzekering, dat voor onze categorie al 
in de eerste helft van het jaar of nog vroeger volgeboekt is, evenals naar de kosten van 

huishoudelijke hulp, etc.. 

Sinds vele jaren werd mijn pensioen niet meer geïndexeerd, terwijl de kosten jaarlijks oplopen. 

Door maatregelen van de regering, zoals het verhogen van de maximale inhoudinggrens voor de 
zorgverzekering (van Euro 30.000,-- naar Euro 50.000,--), het verhogen van het inhoudingpercentage 
hiervan van 4% naar 5%, het afbouwen van de Algemene heffingskorting en verdere 

belastingmaatregelen, als gevolg van de financiële crisis, werd ons netto inkomen in de achter ons 
liggende jaren drastisch verlaagd. 

Verder wil ik opmerken, dat ik door de vele jaren, dat ik in eerder vermelde woning woon, ik met 

miin straat en buurt ben vergroeid. Verplaats een oude boon niet, dat gaat hij dood. 

Ik heb genoeg voor mijn buurt en regio gedaan met als beloning een extra oplopend huurbedrag. 

Mijn vrouw heb ik van hier uitgedragen en mijn kinderen zijn van hier uit gehuwd. 

Er kleven zat herinneringen aan deze woning om hier te blijven wonen. 

Tenslotte vraag ik mij af wat er gebeurt als ik ondanks mijn leeftijd zou trouwen met een minder 
verdienende vrouw. Als ik alsdan na diverse extra huurverhogingen zou komen te overlijden en mijn 
echtgenote zou deze verhoogde huur niet kunnen betalen, wat dan. 

Ik zou het op prijs stellen als U het bovenstaande in Uw internetpublicaties zou opnemen, aangezien 
dit niet alleen voor mij geldt, maar voor meerdere gehuurde ouderen. 

Bij voorbaat dank. 

Bert Daemen 


