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Kan ik in mijn woning blijven wonen?
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. U kunt
ook een gratis huisbezoek aanvragen. Er komt dan een adviseur bij u langs om naar uw woning te kijken. Of
stel uw vragen telefonisch. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.
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.

Gemeente Dinkelland - lang zult u wonen
085 047 94 00 [1]
info@lzuwtd.nl [2]
www.dinkelland.nl/lang-zult-u-wonen [3]

Gemeente Tubbergen - lang zult u wonen
085 047 94 00 [1]
info@lzuwtd.nl [2]
www.tubbergen.nl/lang-zult-u-wonen [4]

Gouden Gids
www.detelefoongids.nl [5]

Lang zult u wonen
www.langzultuwonen.nl [6]

Mijn huis op maat - huistest

www.mijnhuisopmaat.nl/huistest [7]

Zijn er kleine aanpassingen nodig?
Laat die uitvoeren door familie of vrienden. Of zoek een vrijwilliger bij NL voor Elkaar of bij het
Servicepunt Vrijwillige Inzet. Bent u 55 jaar of ouder en woont u in de gemeente Tubbergen? Neem dan
contact op met de Klussendienst van Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland.

Servicepunt Vrijwillige Inzet Dinkelland
Telefonisch bereikbaar tijdens het spreekuur op:
Woensdag 13.30 - 15.30 uur
Locatie: bibliotheek Denekamp
Oranjestraat 21
7591 GA Denekamp
085 047 94 04 [8]
servicepuntdinkelland@swtd.nl [9]
www.swtd.nl [10]

Servicepunt Vrijwillige Inzet Tubbergen
Telefonisch bereikbaar tijdens de spreekuren op:
dinsdag van 10 - 12 uur
donderdag van 14 - 16 uur
Locatie: bibliotheek van Tubbergen
Raadhuisplein 4
7651 CV Tubbergen
085 047 94 04 [8]
servicepunttubbergen@swtd.nl [11]
www.swtd.nl [10]

NL voor Elkaar
www.nlvoorelkaar.nl [12]

Zijn er veel of grote aanpassingen nodig?
Dan is verhuizen misschien beter. Op de website van uw gemeente leest u meer over het vinden van
koopwoningen, huurwoningen en nieuwbouwprojecten. Soms krijgt u een vergoeding van de Wmo. Voor de
voorwaarden neemt u contact op met het Team Ondersteuning & Zorg in uw gemeente.

Team Ondersteuning & Zorg Dinkelland

Nicolaasplein 5
7591 MA Denekamp
054 185 41 00 [13]
zorg@dinkelland.nl [14]
www.dinkelland.nl/wet-maatschappelijke-ondersteuning [15]

Team Ondersteuning & Zorg Tubbergen
Raadhuisplein 1
7651 CV Tubbergen
054 662 80 00 [16]
zorg@tubbergen.nl [17]
www.tubbergen.nl/wet-maatschappelijke-ondersteuning [18]

Wonen in Dinkelland
www.dinkelland.nl/wonen [19]

Wonen in Tubbergen
www.tubbergen.nl/wonen [20]

Gemeente Dinkelland - Wmo-voorziening
www.dinkelland.nl/wmo [15]

Gemeente Tubbergen - Wmo-voorziening
www.tubbergen.nl/wmo [18]
Sociale kaart Dinkelland Tubbergen is ontwikkeld in opdracht van de gemeenten Dinkelland en
Tubbergen in samenwerking met vele organisaties en instellingen.
Over Sociale kaart Dinkelland Tubbergen
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
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