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We organiseren de komende maanden  
verschillende thema bijeenkomsten over  
de mogelijkheden om zo lang mogelijk  
prettig in uw vertrouwde woning  
te blijven wonen. 

>  Heeft u interesse om aan zo’n bijeenkomst  

deel te nemen? Vul dan de antwoordkaart in. 

 

>  Wilt u informatie over een ander onderwerp?  

Ook dat kunt u aangeven op de antwoordkaart.  

Wij kijken dan of het mogelijk is hier een 

informatiebijeenkomst over te houden.

 

>  Wilt u gratis advies aan huis?  

Ook dat kunt u op de antwoordkaart aangeven.

 
Themabijeenkomsten
 

Comfortabel en veilig blijven wonen

Wat kunt u doen om zo lang mogelijk in uw woning  

te blijven wonen? Er worden praktische voorbeelden 

en concrete oplossingen worden aangedragen:  

waar bevinden zich de obstakels in uw huis, hoe  

pak je die aan, wat voor materialen en hulpmiddelen 

zijn er en welke ondersteuning kunt u krijgen? U krijgt 

tips hoe u met eenvoudige maat regelen al veel kunt 

bereiken. Ook de meer ingrijpende mogelijkheden 

om uw huis aan te passen komen aan bod. 

Wonen in je eentje

Steeds meer mensen wonen alleen. Hoe kunt u 

ervoor zorgen dat u in uw eentje veilig en prettig  

kunt blijven wonen? In deze bijeenkomst gaan  

we in op de voors en tegens van alleen wonen.  

We bespreken met u hoe u met bepaalde situaties 

kunt omgaan en we geven u allerlei tips en 

handvatten.

Veilig en praktisch wonen met dementie

Mensen met dementie blijven vaker thuis wonen.  

Dat vraagt veel van henzelf, de partner en de familie. 

U krijgt informatie over hoe veilig en praktisch wonen 

met dementie mogelijk gemaakt kan worden:

>  De wereld van geheugenproblemen,  

wat is dementie?

>  Praktische adviezen voor het wonen,  

tips en voorbeelden.

Duurzaam wonen

We gaan met een groepje inwoners uit  

de dorpen naar de Duurzaamheidswinkel in 

Roosendaal. Hier krijgt u uitgebreide voorlichting  

over de mogelijkheden om uw woning energiezuinig 

te maken. In de winkel kunt u verschillende 

producten zien en krijgt u een persoonlijk 

energieadvies. 

Hoe betaal ik mijn verbouwing  

of woningaanpassing? 

Vaak kunt u met kleine maatregelen al veel  

aan het wooncomfort en de veiligheid verbeteren. 

Maar soms zijn ingrijpender maatregelen nodig.  

U wilt bijvoorbeeld een slaap- en badkamer  

op de begane grond maken, een (trap-)lift 

aanschaffen of energiebesparende maatregelen 

nemen. U krijgt informatie over:

>  De mogelijkheden voor ondersteuning vanuit  

de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)  

bij woningaanpassing;

>  De Stimuleringslening van de gemeente  

voor investering in duurzaamheid, veiligheid  

en levensloopbestendigheid;

>  De mogelijkheden die banken bieden om  

de overwaarde van uw woning te benutten.


