Aan de bewoner(s) van
Adres
PC Woonplaats

Onderwerp: Aangenaam Wonen en leven in Babberich, Ooy en Oud Zevenaar

Beste heer, mevrouw,
We willen het liefst zo lang mogelijk in onze vertrouwde woonomgeving blijven wonen.
Maar bent u voorbereid op een toekomst waarin u andere eisen stelt en misschien zorg
nodig heeft? Is uw woning daarop voorbereid? Het project Aangenaam Wonen is gestart in
Babberich, Ooy en Oud Zevenaar en wil u ondersteunen in het meer bewust worden in wat
u kunt doen om uw woning meer comfortabel en/of veiliger te maken.
Daarnaast willen we u informeren over de mogelijkheden om langer mee te doen in de
samenleving in het dorp waar u woont. We werken hierbij nauw samen met de
seniorenverenigingen en dorpsraden in de kernen. Caleidoz Welzijn voert dit project uit in
opdracht van de gemeente Zevenaar en werkt samen met verschillende partnerorganisaties waaronder woningcorporatie Baston Wonen, Sensire en Ketendementie de
Liemers.
Het project Aangenaam Wonen heeft al succeservaringen opgedaan in de kernen Angerlo,
Giesbeek en Lathum waar op een soortgelijke manier het aangenaam wonen en leven
onder de aandacht is gebracht. Er zijn inmiddels vele mensen die een gratis woonadvies
hebben ontvangen of op een andere manier zijn geïnformeerd over mogelijkheden voor hun
persoonlijke situatie. We hebben ook ouderen, die het wel wilden maar niet zelf konden
oppakken, ondersteund bij het regelen van preventieve woningaanpassingen. De
woningcorporaties en de gemeente staan positief in dit project en ondersteunen de inzet
van bewoners die kleine preventieve woningaanpassingen willen doorvoeren, door de inzet
van de subsidieregeling Aangenaam Wonen.
Is uw huis klaar voor de toekomst?
U kunt zelf veel doen om ervoor te zorgen dat u prettig in uw huis kunt blijven wonen
naarmate u ouder wordt. Er zijn allerlei (kleine) aanpassingen die u helpen comfortabel en
veilig te blijven wonen. De vrijwillige woonadviseurs van Aangenaam Wonen helpen u bij het
vinden van juiste voorzieningen. Wat u met het advies doet, bepaalt u zelf.
Gratis advies op maat
Wilt u weten of uw huis klaar is voor de toekomst? Vul dan de Gelderse Huistest in. U vindt
de link op www.caleidoz.nl/aangenaamwonen. Of maak een afspraak met een van de
woonadviseurs voor een gratis advies op maat. Hiervoor kunt u bellen of mailen met
Caleidoz Welzijn.

Wat zijn uw woonwensen?
Wij zijn benieuwd wat u van uw huidige woning en woonomgeving vindt. Via een korte
vragenlijst kunt u ons dit laten weten. U kunt meedoen aan het onderzoek door de
bijgesloten schriftelijke vragenlijst in te vullen. De resultaten van het onderzoek worden
vertrouwelijk verwerkt. De ingevulde lijst kunt u zonder postzegel, ongefrankeerd, via
bijgevoegde envelop terugsturen naar Caleidoz Welzijn, t.a.v. Marrie Boshuis,
Antwoordnummer 1035, 6900VB Zevenaar. Als u dat prettiger vindt kunt u de vragenlijst
online invullen via de link op onze website www.caleidoz.nl/aangenaamwonen
Wij willen u uitnodigen vóór 2 januari de vragenlijst ingevuld op te sturen. Alleen als zoveel
mogelijk mensen aan het onderzoek meedoen, kunnen we een goed beeld krijgen van de
woonbehoeften in Babberich, Ooy en Oud Zevenaar. De resultaten worden eind januari via
de lokale pers gedeeld. Onder de deelnemers worden drie cadeaubonnen verloot. De
winnaars krijgen voor 31 januari 2017 persoonlijk bericht.
Meer weten?
Voor meer informatie over deze enquête kunt u de volgende personen benaderen
 Marian Godschalk, Seniorenclub Ooy en Oud Zevenaar T 06-36025157
 Hans Verberkt, Dorpsraad Babberich T 0316-247133
De ontwikkelingen van het project kunt u onder andere volgen via digitale nieuwsbrieven.
Aanmelden voor de nieuwsbrief, een woonadvies of voor informatie kunt u bellen/mailen met
Caleidoz Welzijn via T 0316-243200 of via aangenaamwonen@caleidoz.nl. Of kijk op
www.caleidoz.nl/aangenaamwonen.

Met vriendelijke groet,
Stef Bijl
Wethouder gemeente Zevenaar

