
Senioren & Wonen
Waar loopt u tegenaan?



Wat kunt u doen?

Er zijn veel praktische oplossingen en nuttige tips die 
ervoor kunnen zorgen dat uw woning comfortabel en 
veilig is. Voor sommige aanpassingen komt u in aan-
merking voor een WMO vergoeding. Dit kunt u navragen 
bij uw gemeente. Ook kunt u gebruik maken van het 
service-abonnement van Brederode Wonen of uw zorg-
vraag indienen bij Wonen Plus in Bloemendaal of Velsen. 
Wij zetten het hiernaast even voor u op een rijtje.

Is uw woning geschikt voor de toekomst?

  
  Maatwerk is mogelijk! 

Graag kijken wij samen met u waar we bij kunnen 
helpen, vertellen u wat er mogelijk is en wijzen u de 
weg naar de juiste instanties. Soms is een verhuizing 
naar een seniorenwoning met meer comfort een goed 
idee. Vaak zijn kleine aanpassingen ook mogelijk, voor 
meer gemak en comfort in uw huidige woning. Zo kunt u 
langer in uw vertrouwde omgeving blijven wonen. 

  Wat kan Brederode 
  Wonen doen?
 
Er is meer mogelijk dan u misschien denkt. Op verzoek 
komen de medewerkers van Brederode Wonen bij u 
langs om een veiligheidscheck te doen. U krijgt dan tips 
ter verbetering van het comfort en de veiligheid van 
uw huidige woning. Wilt u verhuizen? Wij zoeken met 
u naar een woning die past bij uw situatie, wensen en 
inkomen. Maatwerk is mogelijk. Ook uw eventuele WMO-
aanpassingen kunnen met u meeverhuizen. 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
De WMO is er voor iedereen die als gevolg van lichame-
lijke, verstandelijke of (psycho-)sociale problemen 
een belemmering ervaart op het gebied van wonen, 
welzijn, zorg of vervoer. U kunt bij de WMO loketten 
terecht met vragen over aanpassingen aan uw woning, 
hulp bij de thuisadministratie en speciaal vervoer.

Kijk ook op www.welzijnbloemendaal.nl en
www.velsen.nl, de telefoonnummers zijn:

Bloemendaal  023    - 526 70 07  (elke dag: 9 - 12 uur)
Bennebroek 023    - 584 76 62  (ma: 10 - 12 uur)
Vogelenzang 06         - 128 377 71 (wo: 10 - 12 uur)
Velsen    14 02 55

Wonen Plus
In Velsen en Bloemendaal biedt Wonen Plus hulp aan 
ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen 
blijven wonen. Brederode Wonen geeft iedere huurder 
vanaf het 65ste jaar een gratis abonnement op Wonen 
Plus. Daarmee krijgt u korting op diverse diensten, 
zoals: hand- en spandiensten in huis en tuinklusjes.  

Kijk voor alle diensten op www.wonenplus-velsen.nl 
of www.wonenplus-bloemendaal.nl.

Service-abonnement
Met het serviceabonnement van Brederode Wonen 
koopt u het meeste klein dagelijks onderhoud af. U 
kunt voor kleine reparaties onze opzichters bellen. De 
onderhoudstaken, welke onder het serviceabonnement 
vallen, staan in de checklist. Kijk daarvoor op onze 
website: www.brederodewonen.nl/voor huurders/ 
reparatie/onderhoud/ serviceabonnement

Door bezuinigingen vanuit de overheid zijn veel verzorgingshuizen gesloten.  
Ouderen moeten daarom zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. U wilt (waarschijnlijk) het 

liefst in uw huidige woning blijven wonen, ook als u straks ouder bent. 
Maar sluit uw woning aan op uw toekomstige woonwensen en behoeften? 

Wilt u meer informatie?
U kunt contact opnemen met de medewerker sociaal beheer via 
telefoonnummer 023 . 525 91 91 of info@brederodewonen.nl


