
    

Motie: Huis van de toekomst 

De raad van de gemeente Roermond, in vergadering bijeen op 12 november 2020,

Constaterende dat:
1. Voor het behalen van de doelstelling klimaatneutrale stad in 2050, het aanpassen van (huur/particuliere) 

woningen noodzakelijk is. 
2. Mensen langer thuis (moeten) wonen waardoor aandacht nodig is voor levensloopbestendig wonen.
3. Gericht op de toekomst er reeds een initiatief ‘Living Lab Zorgtechnologie’ in Roermond aanwezig is.
4. In de begroting 2021 beschreven is dat de gemeente Roermond ook in 2021 een bijdrage wil leveren aan 

activiteiten gericht op een seniorvriendelijke en klimaatneutrale gemeente. 
5. De gemeente Roermond met woningcorporaties werkt aan de uitvoering van prestatieafspraken ten 

aanzien van o.a. het versneld energiezuinig en levensloopbestendig maken van huurwoningen. 
6. De gemeente projecten stimuleert die een verbinding leggen tussen economie, zorg, armoede en 

duurzaamheid. 
7. Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2020-2024 beschrijft dat de gemeente in 2020 werkt aan het 

ontwikkelen van een regionaal of lokaal energieloket, waar bewoners informatie kunnen inwinnen over 
mogelijkheden om energie te besparen en op te wekken.

Overwegende dat: 
1. klimaatverandering en vergrijzing belangrijke thema’s zijn die impact hebben op de bestaande en 

toekomstige sociale -en particuliere woningvoorraad.
2. Er slimme verbindingen gelegd kunnen worden door aanvullend op een energieloket een demo-omgeving1 

te ontwikkelen gericht op mogelijkheden om een woning energieneutraal en levensloopbestendig2 te 
maken. 

3. Het doel hiervan is om inwoners en maatschappelijke partners bewust te laten worden, te informeren en 
hen te inspireren over maatregelen. 

4. In overleg met ‘Living lab zorgtechnologie’ en andere partners bezien kan worden of hier koppelkansen 
liggen met het thema duurzaamheid. 

Roept het college op:
1. Aanvullend op het initiatief ‘Líving Labs’  mogelijkheden te verkennen om duurzaamheid in de volle 

breedte toe te passen in het bestaande concept. 
2. ‘Living Lab Zorgtechnologie’ te verzoeken om hierover in overleg te treden met andere relevante partijen. 
3. Een terugkoppeling te geven over de voortgang van dit verzoek. 
4. Indien de mogelijkheden bij Living Lab niet aanwezig blijken te zijn, te zoeken naar alternatieven en de 
uitkomst hiervan uiterlijk een maand voor de behandeling van de Kadernota 2022 met de raad te delen. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 12 november 2020. 
De griffier, De voorzitter,

Ingediend door:
Michael Kalthoff en Wilbert Dekker (D66), Gerard Nizet (SP), Leon Coenen (SPR), Ger Julicher (DS), Wim 
Maassen (GL).

1 Voorbeelden van zo’n demo-omgeving zijn:  1) https://www.huis-van-morgen.nl/organisatie, 2) 
https://www.enexisgroep.nl/nieuws/enexis-huis-limburg-opent-haar-deuren-in-maastricht/ en 3)  
https://m.youtube.com/watch?v=GpCpZhc3apA
2 Woningaanpassingen, internet-of-things, robotisering etc. 
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