Alles over wonen als u
wat ouder wordt

Wilt u in de toekomst misschien verhuizen?

Praat eens met een woonconsulent
over de mogelijkheden!
Wordt u een dagje ouder? En denkt u na over de toekomst: blijven
wonen waar u nu woont of toch verhuizen? Vraag vrijblijvend een
gesprek aan met een woonconsulent van Woningbelang. Dan kunt u
samen uw woonwensen voor de toekomst bespreken. Wij vertellen u
graag welke mogelijkheden er zijn voor u.

Alles over klussen
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Blijven wonen waar u woont of toch verhuizen?
Het is de bedoeling van de overheid dat u steeds langer zelfstandig blijft wonen. Maar wat
als uw huis te groot wordt voor u? Het bijhouden van de tuin teveel werk begint te worden?
Traplopen steeds lastiger wordt?
Als u ouder wordt, kan het huis waar u jaren met veel plezier heeft gewoond minder geschikt
worden. U gaat nadenken over de toekomst. Wil en kan ik hier blijven wonen? Of zou er een
woning zijn die beter bij mijn situatie past? En hoe vind ik die dan? Kom ik daar wel voor in
aanmerking?

Allemaal vragen die u kunt bespreken met een
woonconsulent van Woningbelang!
Er zijn meerdere mogelijkheden
Met aanpassingen in de woning blijven wonen waar u woont
U kunt uw woning laten aanpassen. Hierdoor kunt u veilig en comfortabel blijven wonen in
uw eigen woning. Het gaat om eenvoudige aanpassingen die zorgen voor meer woongemak.
Zoals een douchezitje, wandbeugels in de douche of lagere drempels.
HEEFT U INTERESSE IN AANPASSINGEN IN UW WONING?
U leest er alles over in de folder ‘Alles over comfort’. Deze kunt u meenemen in de
Woonwinkel van Woningbelang. Ook kunt u de folder inzien op www.woningbelang.nl.
Kijk bij Direct naar > Folders en documenten > Folders.

U kunt verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning
Woningbelang heeft veel woningen die geschikt zijn als u een dagje ouder wordt. Een
woning zonder trappen bijvoorbeeld: alles gelijkvloers en geen drempels. Een ruime douche
waar het mogelijk is om hulp bij de persoonlijke verzorging te krijgen als dat nodig is. Dat
soort woningen hebben we in verschillende wijken.
Maar hoe weet u welke woningen geschikt zijn? Hoe komt u in aanmerking voor zo’n
woning? Waar moet u allemaal rekening mee houden als u gaat verhuizen? En waar komt u
terecht? Wilt u vooral tussen leeftijdsgenoten wonen? Of vindt u het juist fijn als u buren
heeft van alle leeftijden?

Bespreek uw woonwensen eens met een
woonconsulent van Woningbelang!

WAT KUNT U VERWACHTEN VAN EEN GESPREK MET EEN WOONCONSULENT?







We bespreken uw huidige woonsituatie en uw woonwensen voor de toekomst
We leggen u uit wat de mogelijkheden zijn als u in uw huidige woning wilt blijven óf
wat er mogelijk is als u wilt verhuizen
We vertellen u waar u rekening mee moet houden als u wilt verhuizen
We beantwoorden vragen die u heeft
We laten u zien welke woningen wij hebben die mogelijk geschikt(er) zijn
We vertellen u hoe het werkt als u voor een woning in aanmerking wilt komen

Wilt u blijven? Maar zijn aanpassingen gewenst?
Dan kan de consulent u vertellen welke aanpassingen u gratis kunt laten doen door
Woningbelang. En u helpen bij het aanvragen daarvan.
Voor grotere aanpassingen is er de WMO
Heeft u grotere aanpassingen nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen? Dan verwijzen
wij u door naar de gemeente. Daar kunt u een aanvraag indienen in het kader van de Wet
maatschappelijke aanpassingen (Wmo).

Wilt u verhuizen? U hoeft het niet alleen te doen!
Op zoek gaan naar een andere woning en verhuizen is een groot proces. Daar kunt u flink
tegenop zien. Maar misschien wordt het een stuk eenvoudiger als wij met u meedenken en u
ondersteunen.
Goed om te weten
• Onze woonconsulent bezoekt u graag thuis om met u in gesprek te gaan en uw vragen te
beantwoorden.
• Om voor een andere woning in aanmerking te komen moet u ingeschreven staan bij
Woningbelang. Is dat nog niet het geval? Dan kan onze woonconsulent u daarbij helpen.
• Onze woonconsulent kan u op weg helpen bij het zoeken naar een woning en u erop
attenderen als er een woning vrijkomt die bij uw woonwensen past.
• Onze woonconsulent kan u helpen als u wilt reageren op een woning.

VRAAG EEN GESPREK AAN!
Neem gerust contact op met onze Woonwinkel om een vrijblijvende afspraak in te plannen. U
vindt onze contactgegevens op de volgende pagina.

Meer weten?
Bel ons gerust als u vragen heeft: (040) 208 38 38
Dat kan van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur. En op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.
Of stuur een e-mail naar info@woningbelang.nl.
Even langskomen kan natuurlijk ook
Onze Woonwinkel is open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Wilt u ’s middags
komen? Maak dan eerst een afspraak.
Geef een reparatieverzoek door op www.woningbelang.nl
Of bel: (040) 208 38 38. Dat kan op maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur en op
vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur. Heeft uw vraag spoed? Dan kunt u ons dag en nacht bellen.
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