WONEN MET ZORG
EN SERVICES
in Woudrichem en Hank

De Riethorst Stromenland
Samen fijner leven

Zo lang mogelijk
zelfstandig wonen
Woonlinie en De Riethorst Stromenland
vinden het belangrijk dat mensen zo lang
mogelijk zelfstandig en bij voorkeur in
hun eigen wijk kunnen blijven wonen.
Om dit waar te kunnen maken zorgen we
voor geschikte voorzieningen voor zowel
wonen, zorg als welzijn.

Wonen met
zorg en services dichtbij

In Woudrichem en Hank zijn deze voorzieningen
ondergebracht in De Lemmenskamp en De Citadel
(Woudrichem) en in De Dotter (Hank). In deze complexen
woont men geheel zelfstandig. De appartementen
zijn levensloopbestendig; veilig, rolstoeltoegankelijk
en beschikken over aanvullende gemak- en
comfortdiensten.
Indien er een zorgvraag is, wordt wijkverpleging geboden
door De Riethorst Stromenland. Dit houdt in dat er zorg
in de nabijheid is (dit betreft geen 24-uurs zorg).
U spreekt af wanneer de zorg bij u komt. Desgewenst
zijn aanvullende gemak- en comfortdiensten af te
nemen zoals bijvoorbeeld een maaltijdservice.
Naast een eigen appartement, kunt u gebruik
maken van gemeenschappelijke ruimten zoals een
ontmoetingsruimte en een deels openbare tuin.

Hoe komt u in aanmerking?
Wilt u in aanmerking komen voor een woning, dan
dient u zich in te schrijven als woningzoekende
op de site van www.woongaard.com. Om met
voorrang in aanmerking te komen voor een
appartement heeft u een woonzorgindicatie nodig;
deze is aan te vragen via www.woongaard.com/
aanvraagwoonzorgindicatieformulier.
De klantconsulenten van Woonlinie kunnen u
begeleiden met de inschrijving en aanvraag van
de woonzorgindicatie. Na aanvraag volgt een
indicatiegesprek en wordt u begeleid naar een woning
door de woonzorgadviseur van Trema.
Sinds 2016 gelden er inkomenseisen, ook daarvoor
verwijzen wij u naar de website van Woongaard,
www.woongaard.com of naar de klantconsulent van
Woonlinie.
Wilt u ook in aanmerking komen voor zorg, dan moet er
een indicatie voor wijkverpleging bij uw zorgverzekeraar
of Wet langdurige zorg via CIZ aangevraagd worden.
Hierbij kan een verpleegkundige van De Riethorst
Stromenland u verder helpen.

Kosten
De kosten bestaan uit huur-,
service- en alarmeringskosten.
De appartementen variëren in
huurprijs en grootte. Daarnaast
kunt u, indien u in aanmerking komt
voor een zorgindicatie, vanuit de
zorgverzekering of Wet langdurige
zorg wijkverpleging ontvangen.
Wat u precies aan kosten betaalt
is afhankelijk van uw persoonlijke
inkomenssituatie. U kunt hierbij
denken aan uw inkomen, het
inkomen van uw partner, eigen
vermogen en het recht op eventuele
toeslagen, zoals huurtoeslag en
zorgtoeslag.

Contact

Hebt u interesse of vragen over het wonen
in één van de locaties? Neem dan contact op
met de klantconsulenten van Woonlinie via
telefoonnummer 088 520 4000
Heeft u vragen over de zorg- en
servicemogelijkheden die worden aangeboden?
Neem dan contact op met Bureau Zorgadvies van
De Riethorst Stromenland via 0900 0202015.
Wilt u meer informatie over een woonzorgindicatie
neem dan contact op met Stichting Trema via
telefoonnummer 0183 408 444.

Bent u verhuisklaar?

Tips waar u rekening mee kunt houden indien u gaat
verhuizen:
•
•
•
•

•
•

Het is een zelfstandige woning, u betaalt zelf huur,
gas, licht en water.
Naast huur betaalt u ook servicekosten en eventueel
alarmeringskosten.
Zorg is op afspraak en op afroep mogelijk, u heeft
dan wel een indicatie via de wijkverpleging nodig.
Zodra u het huurcontract tekent gaat u huur betalen.
Er kan overlapping in huurprijs van uw huidige
woning en de nieuwe woning zijn. Meestal is er werk
in de nieuwe woning te doen voor u in de woning
gaat wonen.
U heeft geen recht op verhuiskosten.
In de woning zijn vloerbedekking en gordijnen niet
aanwezig, deze dient u zelf aan te schaffen of u
wordt gevraagd om ze over te nemen van de vorige
huurder.

www.deriethorststromenland.nl
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