Woonvoorziening
Omschrijving
Wanneer men beperkingen heeft, kan het zijn dat de woning niet meer adequate is. Een
aanpassing of een woonvoorziening kan een oplossing zijn. Zoals het weghalen van
drempels, verbreden van (door)gangen, plaatsen van opklapbare beugels, traplift of
aanpassingen in keuken of badkamer. Daarnaast kunt u ook in aanmerking komen voor
losse hulpmiddelen zoals een douchestoel, toiletstoel, badlift, pakpaal e.d.

Voor wie is het bedoeld?
Voor alle inwoners van de gemeente Etten-Leur of gemeente Zundert die aantoonbare
beperkingen ten gevolge van ziekte of gebrek hebben en daardoor belemmeringen
ondervinden bij het normale gebruik van de woning.

Indicatie nodig?
Ja, vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning.
De voorziening moet bij de gemeente worden aangevraagd en na onderzoek kan de
indicatiestelling door de Wmo consulent worden gesteld.
Criteria:
De aanvrager heeft aantoonbare beperkingen ten gevolge van ziekte of gebrek en men
ondervindt belemmeringen bij het normale gebruik van de woning. Indicatiecriteria zijn
vastgelegd in de gemeentelijke verordening wet maatschappelijke ondersteuning.

aanvraagprocedure
Hoe kunt u dit aanvragen?
Inwoners van Etten-Leur en Zundert kunnen hun verzoek op een woonvoorziening indienen
bij het Wmo-loket elz
Hoe verloopt de aanvraag?
De aanvraag wordt in behandeling genomen en onderzocht. Bij de aanvraag voor
eenvoudige woonvoorzieningen zoals douchestoeltje, drempels verwijderen, extra
trapleuning e.d. wordt een huisbezoek gepland. Bij een positieve indicatie wordt een selectie
gemaakt waarna de offerte bij de leverancier wordt gevraagd.
Leveringsvoorwaarden
Na onderzoek wordt een advies uitgebracht door de consulent van de gemeente. De
leverancier wordt ingeschakeld bij de eenvoudige woonvoorziening.
Bij complexe situaties is het afhankelijk van het soort woonvoorziening en wie de woning in
eigendom heeft.
Woont u in een huurwoning dan wordt de verhuurder gevraagd een offerte op te maken.
Betreft het een eigen woning dan wordt de eigenaar verzocht om twee offertes te
overleggen. De bouwkundige van de gemeente beoordeelt de offertes. De doorlooptijd voor
het leveren van de desbetreffende voorziening is afhankelijk van verschillende zaken zoals
onderzoek consulent, aanleveren en bevordering van offertes van de leveranciers.

Eigen bijdrage?
Ja, er is sprake van een eigen bijdrage. Door het Centraal Administratiekantoor bijzondere
zorgkosten (CAK-bz) wordt de hoogte van uw eigen bijdrage berekend en geïnd. De hoogte
van uw eigen bijdrage is afhankelijk van het aantal personen binnen uw huishouden, uw
leeftijd , uw verzamelinkomen en uw vermogen. Op basis van uw gegevens wordt uw
zogenaamde maximale periodebijdrage vastgesteld. In 2019 is deze vastgesteld op
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maximaal € 17,50. U betaalt per periode van 4 weken nooit meer dan dit bedrag. Met uw
beschikking (brief) van de indicatie krijgt u een folder over de eigen bijdrage meegezonden.

Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:
Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. In de middag werken wij op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. In de middag werken wij op
afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.ettenleurdoethetgewoon.nl/wijkteam voor meer informatie over het wijkteam en het
spreekuur in de wijk
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit

Leveranciers
Alwel Etten-Leur
Adres:
Telefoon:
E-mail:
Internet:
Folder beschikbaar:

Bredaseweg 1
4872 LA Etten-Leur
088-2552000
info@alwel.nl
www.alwel.nl
nee

Bezoekerstijden:
Zonder afspraak:
maandag tot en met vrijdag 09.00-12.30 uur
Daarnaast bezoek op afspraak.
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Woonstichting Thuisvester
Adres:
Binnentuin 1
4715 RW Rucphen
Postadres:
Postbus 75
4900 AB Oosterhout
Telefoon:
085-2020777
Website:
www.thuisvester.nl
Email:
klantenservice@thuisvester.nl
Folder beschikbaar: nee

Bezoekadres Rucphen/Zundert: balie gemeentehuis, Binnentuin 1, 4715 RW Rucphen
Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag 08.00-12.00 uur

Avoord Zundert
Adres:

Bredaseweg 10 (residence De Wissel)
4881 DE Zundert
Telefoon:
076-5326160
Email:
devraagwinkel@avoord.nl
Website:
www.devraagwinkel.nl
Folder beschikbaar: ja
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur
Zaterdag 9.00-16.00 uur
Cliënten Service Bureau 0800-2200220
Daarnaast is thuisvester iedere dinsdag aanwezig in de vraagwinkel Avoord
Huurders en woningzoekenden kunnen hier iedere dinsdag van 9.30 tot 17.00 uur terecht
met hun vragen.

Wonen met Gemak
Telefoon:
Email:
Internet:
Folder beschikbaar:

06-83966100
servicepunt@wonenmetgemak.nl
www.wonenmetgemak.nl
nee
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