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Over welk thema zoekt u informatie? > Wonen en huishouden > Veiligheid > Woningaanpassing

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.
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.

Gouden Gids
www.detelefoongids.nl
Lang zult u wonen
www.langzultuwonen.nl
Mijn huis op maat
www.mijnhuisopmaat.nl

Zijn er kleine aanpassingen nodig?
Laat die uitvoeren door familie of vrienden. Of vraag een vrijwilliger via CapelleDoet.
CapelleDoet - ik zoek een vrijwilliger
www.capelledoet.nl/vrijwilligers

Zijn er veel of grote aanpassingen nodig?
Dan kunt u misschien beter verhuizen. Vraag om advies bij het Wmo-loket. Soms krijgt u een
verhuiskostenvergoeding van de gemeente.
Wmo-loket
Bezoekadres
Rivierweg 111
2903 AR Capelle aan den IJssel
Postadres
Postbus 70
2900 AB Capelle aan den IJssel
14010
wmo@capelleaandenijssel.nl
www.capelleaandenijssel.nl/wmo-loket
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