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Fijn wonen,
ook als u ouder bent!

Als je jong bent is het moeilijk je in te
beelden wat je woonbehoeften zijn
als je ouder bent. Ook als je al wat ouder
bent, is dat soms lastig.
Veel ouderen blijven graag in hun eigen woning wonen.
En in de meeste gevallen (soms met een kleine aanpassing)
kan dat makkelijk. In andere gevallen is de woning of woonomgeving niet meer helemaal passend voor ouderen. Denk
bijvoorbeeld aan een eengezinswoning met een trap, een
appartement zonder lift of een gebrek aan voorzieningen in
de omgeving. In dat geval, ook al bent u volledig fit en vitaal,
is het slim om tijdig na te denken over hoe u prettig ouder
wil worden. Wellicht is een seniorenwoning wat voor u?

Wat is een seniorenwoning?
Een seniorenwoning ligt in een rustige omgeving en is alleen
voor senioren. Deze woningen zijn drempelloos. U woont op
de begane grond of er is een lift. In de directe omgeving vindt
u voorzieningen zoals een supermarkt of busverbinding.
Ook is er vaak een huisartsenpraktijk in de buurt. Vaak is er
een gemeenschappelijke ruimte in het gebouw waar u met
medebewoners samen kunt komen.

Hoe kom ik aan een seniorenwoning?
1. Schrijf u in bij SVNK. Ga hiervoor naar www.svnk.nl en
klik op de knop inschrijven. Ingeschreven staan kost
€ 7,50 per jaar.
2. In het vlak ‘Zoek een huurwoning’ op www.svnk.nl gaat
u naar ‘Ik zoek een...’ en selecteert u ‘nultredenwoning’.
Vervolgens klikt u op OK. Klik op de oranje knop met
het huisje. Nu ziet u alle beschikbare woningen zonder
drempels. Bij de voorzieningen kunt u vervolgens kiezen
voor ‘beschut wonen’. Nu ziet u alle seniorenwoningen
die beschikbaar zijn. U mag op maximaal twee woningen
tegelijk reageren.
3. Hou de website www.svnk.nl in de gaten. Hier komen
regelmatig nieuwe woningen op te staan.

Wie krijgt de woning?
Mensen die een huisvestingsindicatie van de gemeente
hebben, krijgen voorrang op een seniorenwoning.
Zijn er geen mensen met een huisvestingsindicatie,
dan krijgt degene met de langste inschrijftijd voorrang.

Wat is een huisvestingsindicatie?
U komt in aanmerking voor een huisvestingsindicatie als u
een woning met specifieke eisen (bijvoorbeeld geen trap)
nodig heeft in verband met uw zorgvraag. Een huisvestingsindicatie vraagt u aan bij uw gemeente via de afdeling WMO.

Meer informatie of hulp nodig?
Heeft u hulp of uitleg nodig bij het reageren, bel Woonwaard
op telefoonnummer (072) 527 6 527. Kijk voor meer
informatie over de seniorenwoningen van Woonwaard op
www.woonwaard.nl zoekwoord seniorenwoning.

