Wonen met Gemak Etten-Leur
Omschrijving
Wonen met Gemak maakt in Etten-Leur onderdeel uit van het netwerk van vrijwilligers- en
professionele organisaties die er, samen met de wijkteams, voor zorgen dat mensen zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Wonen met Gemak kan u in contact brengen met
betrouwbare professionals en vrijwilligers uit de regio Etten-Leur.

Voor wie is Wonen met Gemak bedoeld
Wonen met gemak is in principe voor alle inwoners uit Etten-Leur bedoeld. Wel wordt er om
in aanmerking te komen voor de diensten door vrijwilligers voorwaarden gesteld op het
gebied van inkomen en zelfredzaamheid.

Welke diensten zijn er
De volgende diensten worden door professionals en of vrijwilligers aangeboden:
• Woondiensten
• Gemaksdiensten
• Persoonlijke diensten
• Een comfortabele woning

Zijn er kosten verbonden aan de diensten die door vrijwilligers worden
gegeven
Voor de diensten door vrijwilligers wordt een kleine vergoeding gevraagd, meestal € 5,-- per
uur.

Indicatie nodig
Nee, er is geen indicatie nodig.

Hoe kunt u de aanvraag doen
U kunt het aanvraagformulier vinden op www.wonenmetgemak.nl
Daarin kunt u aangeven welke dienst u zou willen aanvragen. Bij iedere dienst staat
aangegeven of deze wordt aangeboden door een vrijwilliger en/of een professional.
Daarnaast kunt u uw vraag of aanvraag ook mailen naar servicepunt@wonenmetgemak.nl
Ook kunt u de volgende balies of informatiepunten bezoeken:
• Rabobank servicekantoor, Burchtplein 82 – 84
• Het Anbarg, Avoord, Nassaulaan 1
• Kloostergaard, Avoord, Bisschopsmolenstraat 272
Telefonisch contact kunt u opnemen via
• Wonen met gemak Etten-Leur 06-83966100
• Telefoonteam van de Rabobank 076-5134444
(ma t/m vr. 8.00 tot 20.00 uur, za 10.00 tot 15.00 uur)
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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 woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en 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. Op dinsdag en donderdag en
in de middag werken wij op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit
www.nationalehulpgids.nl folder ja
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