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Kan ik in mijn woning blijven wonen?
Neem contact op met Slim Wonen. Een vrijwilliger kijkt met u in huis welke aanpassingen echt
nodig zijn.
Soms zijn aanpassingen aan uw huis nodig om zelfstandig en veilig te kunnen blijven wonen.
Heeft u door ouderdom, ziekte of een handicap moeite met lopen en bewegen? Met een paar
kleine aanpassingen maakt u uw woning snel veiliger.
Kleine aanpassingen in huis zijn:
weghalen van drempels
plaatsen van elektrische deuropeners en lichtschakelaars op zithoogte
wandsteunen in badkamer, toilet of naast de trap
plaatsen van drempelhulpen, vlonders en aanloopstroken
douchezitje aan de wand
Deze kleine aanpassingen kunt u met hulp van vrienden, familie, bekenden of buren uitvoeren
of met hulp van vakmensen. De website Lang Zult U Wonen biedt praktische tips om uw
woning aan te passen.
Meer weten? Op de website Huistest kunt u zien of uw woning veilig is en welke
aanpassingen eventueel nodig zijn in verband met beperkingen. Als er woningaanpassingen
nodig zijn, dan kunt u via de website Huistest ook bedrijven uitzoeken die de gewenste klus
voor u kunnen uitvoeren. Of kijk in de Gouden Gids voor het aanbod van vakmensen.
U kunt ook contact opnemen met de Hulp- en Klussendienst van 'van Houten&co'.
Jongerenwerk 'van Houten&co'
Bezoekadres
Hefbrug 1
3991 LB Houten
Postadres

Onderdoor 160
3995 DX Houten
030 700 15 00
jonginhouten@vanhoutenenco.nl
www.vanhoutenenco.nl/jong-in-houten
Slim Wonen Viveste
www.viveste.nl/slim-wonen
Gouden Gids
www.detelefoongids.nl
Lang zult u wonen
www.langzultuwonen.nl
Mijn huis op maat - huistest
www.mijnhuisopmaat.nl/huistest
Zijn er kleine aanpassingen nodig?
Laat die uitvoeren door vrienden of familieleden. Lukt dat niet? Voor mensen met een
beperking, mantelzorgers en 55-plussers is er de Hulp- en Klussendienst van 'van Houten&co'.
'van Houten&co' - diensten en faciliteiten
www.vanhoutenenco.nl/watwedoen
Zijn er veel of grote aanpassingen nodig?
Neem een kijkje bij de Slim Thuis Woning. Dit is een modelwoning waar u technische
aanpassingen en hulpmiddelen kunt bekijken. U kunt ze ook uitproberen. Misschien ontdekt u
zo nieuwe oplossingen om in uw woning te kunnen blijven wonen.
Als er te veel of te grote aanpassingen nodig zijn, is verhuizen misschien beter. Zoek een
woning bij Viveste of op Funda.nl. Kunt u niets vinden? Neem dan contact op met het Sociaal
Team Houten om te bespreken wat mogelijk is.
Heeft u een lichamelijke beperking of handicap en is thuiswonen niet meer mogelijk?
Misschien is verhuizen naar een Fokuswoning voor u een oplossing.
Sociaal Team Houten
Bezoekadres
Onderdoor 25
3995 DW Houten
Postadres
Postbus 30
3990 DA Houten
Fax 030 63 92 611

info@sociaalteamhouten.nl
www.sociaalteamhouten.nl
Viveste
Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 8.30 - 12.30 uur.
Bezoekadres
Dorpsstraat 132
3991 BZ Houten
Postadres
Regulierenring 16
3981 LB Bunnik
088 989 01 23
info@viveste.nl
www.viveste.nl
Slim Thuis Woning Houten
Inloop elke donderdag 9.00 - 12.00 uur. Wilt u op een ander tijdstip langskomen? Neem
contact op om een afspraak te maken.
Het Rond 109
3995 DN Houten
06 22 14 52 51
info@slimthuiswoning.nl
Fokus
Vrijheid en gewoon wonen met een fysieke beperking.
050 521 72 00
www.fokuswonen.nl
Funda - huurwoningen
www.funda.nl/huur
Hulpwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Houten in samenwerking met vele
organisaties en instellingen.
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