
Ons huis
Ons thuis

Begin vandaag al
aan uw thuis van morgen

Adviesgesprek

Veel kleine aanpassingen in huis kunt u zelf doen. Voor andere, meer ingrijpende 
oplossingen of voor aanpassingen waar specialistische kennis voor nodig is 
verwijzen we naar www.geertruidenberg.nl/onshuisonsthuis. 

Bent u huurder? Vraag dan, voordat u uw huis aanpast, advies aan uw ver-
huurder. Deze kan u ook informeren over de algemene spelregels die gelden voor 
het aanpassen van een huurwoning. 
 

Kijk voor een overzicht van slimme en betaalbare oplossingen op 
www.geertruidenberg.nl/onshuisonsthuis en laat u inspireren!

Een adviesgesprek aanvragen of andere vragen?
Neem gerust contact op met Informatiepunt ‘Ons huis, ons thuis’. 

Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur
Venestraat 18, 4931 BP Geertruidenberg
onshuisonsthuis@swog.nl
0162-520706

Heeft u behoefte aan een gesprek over uw woonsituatie en woonwensen? Neem 
dan contact op met Informatiepunt ‘Ons huis, ons thuis’. Afhankelijk van uw vraag 
en behoefte kan men voor u een afspraak maken met een vrijwillige wooncoach 
voor een gratis oriënterend adviesgesprek. Of u doorverwijzen naar een expert 
voor een verdiepend advies op het thema veiligheid, comfort of energiezuinigheid.

Wilt u meer informatie over een van de adviesmogelijkheden? 
Neem contact op met Informatiepunt ‘Ons huis, ons thuis’.
of kijk op www.geertruidenberg.nl/onshuisonsthuis. 

onshuisonsthuis@swog.nl
0162-520706

Comfortabel thuis Energiezuinig thuisVeilig thuis

Is uw huis klaar voor de toekomst?

Thema’s

Veilig thuis

Energiezuinig thuis

Comfortabel thuis

Woonadviesgesprek

Informatief gesprek 
met tips en advies- 
rapport op maat

Informatiepunt
‘Ons huis, ons thuis’

Voor al uw vragen 
en advies over het 
toekomstgereed 
maken van uw huis

Verdiepend advies van expert



      Een aantal jaar geleden gingen we ons huis verbouwen. We hebben het 
grondig aangepakt, want we willen zo lang mogelijk van ons huis genieten.  
We hebben onze badkamer opgeknapt en veilig gemaakt, verlichtingstrips 
geplaatst die automatisch gaan branden als we ’s nachts naar het toilet 
moeten. In ons huis zijn alle drempels verwijderd en we plaatsten een tweede 

trapleuning. En we hebben onze 
woning geïsoleerd. Een aantal 
vrienden vond het wat overdreven 
op onze leeftijd. Maar we hebben 
er nu al veel gemak en plezier van. 
Dus waarom afwachten? En volgens 
mij hebben we onze vrienden 
geïnspireerd, want zij gaan nu ook 
hun huis aanpassen. We zijn best 
trots dat we het zo voortvarend 
hebben opgepakt!

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om uw huis klaar te maken voor de toe-
komst? Of heeft u een vraag? Informatiepunt ‘Ons huis, ons thuis’ helpt u graag 
verder met informatie en advies. Zo hebben wij voor u de volgende mogelijkheden.
 
Wilt u zich breed laten informeren over een veilig, comfortabel en energiezuinig 
thuis?  De wooncoach van Informatiepunt ‘Ons huis, ons thuis’ komt graag bij u 
op bezoek voor een gratis woonadviesgesprek. De wooncoach luistert naar uw 
woonverhaal en de vragen die u daarbij heeft. En bespreekt welke oplossingen en 
tips het beste aansluiten bij uw wensen en behoeften. Dit oriënterende gesprek met 
adviesrapport is gratis.

Heeft u een gerichte vraag over een van de drie thema’s (veiligheid, comfort of 
energiezuinigheid) of wilt u een verdiepend advies? 
Maak dan gebruik van de mogelijkheid om thuis met een expert in gesprek te gaan. 
Aan een verdiepend advies kunnen soms kosten verbonden zijn. Dit wordt altijd  
vooraf met u besproken. Op de website www.geertruidenberg.nl/onshuisonsthuis 
vindt u meer informatie.

Heeft u een woningaanpassing nodig vanwege een ziekte of beperking? 
Dan komt u mogelijk in aanmerking voor vergoeding vanuit de Wet 
Maatschappelijke  Ondersteuning. Neem hiervoor contact op met het Loket Werk, 
Inkomen & Zorg van de gemeente Geertruidenberg. De medewerkers van het loket 
denken graag met u mee. U kunt het loket bereiken via telefoonnummer 140162.

Later prettig blijven wonen?
Dat begint nu

Ons huis is ons thuis. Natuurlijk wilt u daar zo lang mogelijk van 
blijven genieten. Nu voldoet uw huis nog aan al uw wensen, maar 
hoe zit dat als u ouder wordt? Is uw huis bijvoorbeeld geschikt om 
zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen? Het is goed om op 
tijd na te denken over de toekomst. Zodat uw huis veilig, 
comfortabel en energiezuinig blijft.

Veilig
Weten dat uw huis goed beschermd is tegen brand en inbraak 
geeft een zeker en veilig gevoel. Veilig thuis gaat ook over veilig 
bewegen in huis en het verkleinen van het risico om te vallen.

Comfortabel
Een kraan opendraaien of een stekker in het stopcontact steken? 
Dat is waarschijnlijk zo vanzelfsprekend voor u, dat u er niet eens 
bij stil staat. Toch kan er een moment komen waarop dat allemaal 
niet zo gemakkelijk meer gaat. Gelukkig kunt u daar nu al wat aan 
doen. Want waarom wachten totdat u ouder bent als u er nu al 
plezier van kunt hebben? 

Energiezuinig
Het is belangrijk om verstandig om te gaan met energie. Door uw 
huis op een aantal punten aan te passen kunt u heel wat energie 
besparen. Dat is prettig voor uw portemonnee en uw huis blijft 
lekker op temperatuur. 

U bent aan zet!
De overheid verwacht van mensen dat zij zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis blijven wonen. Het aantal beschikbare plekken in woonzorgcentra is 
in de laatste decennia sterk afgebouwd. Alleen met een zware 
zorgindicatie kunt u daar nog terecht. 
Het is ook de wens van veel ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven 
wonen. In de eigen buurt met vrienden, familie en ondersteuning in de 
nabije omgeving. 
Er zijn veel mogelijkheden om ook als u ouder bent veilig en comfortabel 
in uw eigen huis te blijven wonen. Zo blijft ons huis ons thuis!

Wij denken graag
met u mee

Draadloze deurbel met lichtsignaal
De deurbel geeft naast een belsignaal ook een lichtflits. 
Prijsindicatie € 35,- per stuk

Sticker voor goed zichtbaar sleutelgat
De sticker laadt overdag op en gloeit op in het donker. Het sleutel-
gat is hierdoor beter zichtbaar. Prijsindicatie € 10,- per 3 stickers

Antislip badkamervloer 
Een duurzame antislipcoating maakt de badkamervloer stroef, 
ook als deze nat is. Prijsindicatie € 75,- per 6-8 m2

Postopvanger 
Vangt post direct onder de brievenbus op. Voorkomt bukken 
voor het oprapen van de post. Prijsindicatie € 40,- per stuk

Praktische
oplossingen

Een aantal praktische voorbeelden
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