
	

Blijven wonen in uw 
vertrouwde woning 
 

Wilt u ook prettig blijven 
wonen in uw vertrouwde huis?   
In de Gemeente Deurne 
werken verschillende 
organisaties samen om u te 
adviseren over comfort-
verbetering, veilig wonen en 
woningaanpassing. 
 
Informatiebijeenkomsten 
 

Deskundige vrijwilligers 
verzorgen informatie-
bijeenkomsten in de 
verschillende wijken en 
dorpen van Deurne. In deze 
bijeenkomsten worden 
praktische voorbeelden en 
concrete oplossingen 
aangedragen. 
 

• Waar bevinden zich de 
obstakels in uw huis? 

• Hoe pak je die aan? 
• Wat voor materialen en 

hulpmiddelen zijn er?  
• Welke ondersteuning kunt 

u krijgen? 
 

U krijgt tips hoe u met 
eenvoudige maatregelen al 
veel kunt bereiken. Ook de 
meer ingrijpende 

mogelijkheden om uw huis aan 
te passen komen aan bod.  
 

Daarnaast wordt u geïnfor-
meerd door woningbouw-
vereniging Bergopwaarts, het 
wijkwerk van de LEVgroep en 
de Wmo consulent vanuit Zorg 
in Deurne. 
 

Woonscan, advies aan huis 
 

Ook kunt u bij u thuis een 
Woonscan laten uitvoeren. Een 
woonadviseur loopt met u 
door uw woning om advies te 
geven. Deze kijkt samen met u 
waar zich eventuele obstakels 
in en om uw huis bevinden en 
wat u kunt doen om deze aan 
te pakken. 

U krijgt een verslag over uw 
woning waarin u alles nog eens 
rustig kunt nalezen en allerlei 
tips staan. 
 

Wanneer u dat wenst kan 
Wonen met Gemak u ook 
ondersteunen bij de uitvoering 
van maatregelen of u hiervoor 
in contact brengen met 
betrouwbare bedrijven uit de 
omgeving.  
 

 
 
Aanmelden of informatie 
 

Wilt u ook deelnemen aan een 
informatiebijeenkomst in 
Deurne, of wilt u advies?  
Vul dan a.u.b. de 
antwoordkaart in en doe deze 
in de brievenbus (geen 
postzegel nodig). Wij nemen 
dan contact met u op. 
 

U kunt zich ook aanmelden via 
onderstaand emailadres of 
telefoonnummer. 
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