
Hoe lang 
past uw 
huis nog 
bij uw 
leeftijd?

Langer 
zelfstandig 
en veilig 
wonen 



Uw huis is uw thuis. Ook als u ouder wordt, wilt u graag veilig 
en comfortabel blijven wonen. Of dat ook lukt is steeds meer 
uw eigen verantwoordelijkheid. Heeft u al eens nagedacht wat 
dat voor u betekent? Wilt u graag oud worden waar u nu woont? 
Welke aanpassingen zijn dan verstandig of is het slimmer om 
op termijn te verhuizen? En wanneer is dat ‘later’ dan?

UW WONING VEILIGER MAKEN 
Het is verstandig om maat-
regelen te nemen voordat 
het echt noodzakelijk is. Met 
simpele aanpassingen of hulp-
middelen verkleint u de kans 
op vervelende ongelukken. 
En wanneer u lichamelijk of 
geestelijk achteruitgaat komt 
u niet noodgedwongen voor 
een verbouwing, of erger nog, 
verhuizing te staan. 
 

LIEVER VERHUIZEN?
De vraag naar geschikte 
(senioren)woningen in 
Nijmegen is groter dan het 
aanbod. Dat geldt voor 
(sociale) huurwoningen én 
koopwoningen. Daardoor 
kan het lang duren voordat 
u een huis vindt dat aan uw 
wensen voldoet. Het is dus 
slim om op tijd te gaan 
zoeken! 

Dhr. Fraassen (82 jaar) ver-
ruilde twee jaar geleden 
zijn eengezinswoning in de 
Weezenhof voor een gelijk-
vloerse benedenwoning. 
Precies op tijd: “Mijn oude huis 
was eigenlijk al een hele tijd 
niet meer echt praktisch, met 
al die drempels, de steile trap 
en zonder wc boven. En nu ik 
plots met een rollator door het 
huis moet lopen ben ik extra 
blij dat ik al verhuisd was”.



WIE GAAT DAT BETALEN?
Of u nu uw woning aan gaat 
passen of kiest voor verhuizen, 
hou er rekening mee dat het 
u geld gaat kosten. Reserveer 
daar dan ook op tijd een 
bedrag voor. 

Heeft u een huurwoning? 
Bespreek uw wensen voor aan-
passingen met de woning-
corporatie. Zij kunnen met u 

meedenken. Vanuit de Wmo 
(Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning) vergoedt de 
gemeente Nijmegen onder 
bepaalde voorwaarden nog 
enkele grote aanpassingen, 
zoals een traplift. 

Heeft u een koopwoning? 
Maar heeft u geen budget 
voor een verbouwing? Dan 
kunt u onder bepaalde voor-
waarden gebruik maken van 
de Blijverslening; een lening 
van de gemeente Nijmegen 
om uw woning levensloop-
geschikt(er) te maken.

Hans (71 jaar) en Farida (68 jaar) 
investeerden in een toekomst-
bestendig huis. Met de diverse aan-
passingen plukken ze hier nu én 
later de vruchten van. ‘‘Met anti-
sliptegels, beugels en een inloop-
douche hoeven we niet meer zo 
bang te zijn om uit te glijden. 
We hebben een extra trapleuning, 
automatische verlichting en we 
hebben alle drempels in huis en in 
de tuin geëgaliseerd. Alles in één 
was goedkoper, en mocht één van 
ons plotseling wat gaan mankeren, 
dan hoeven we niet halsoverkop 
van alles, en dat is een fijn idee’’.

STERKER SOCIAAL 
WERK HELPT U 
GRAAG OP WEG!
Sterker geeft u 
graag informatie 
en tips over veilig 
wonen, hulp-
middelen, woning-
aanpassingen, 
zoeken naar een 
woning en wonen 
met dementie.



www.langerthuisnijmegen.nl

In gesprek over uw woon-
toekomst?  
Onze vrijwilliger woonadviseurs 
komen graag bij u op huisbezoek 
en inventariseren met u de knel-
punten en kijken naar mogelijke 
oplossingen.

Meteen aanpakken?   
Drempels verwijderen of egal-
iseren, rookmelders ophangen, 

verlichting aanbrengen of beugels 
plaatsen? Onze handige en 
ervaren Klus Service-vrijwilligers 
helpen u tegen een heel laag 
tarief graag om uw woning 
veiliger of comfortabeler te maken. 

Een Woonadvies aanvragen of een klusje 
aanmelden? Bel op werkdagen van 9.00 
- 12.30 uur naar 088 - 00 17 121. Wilt u meer 
weten over Bewust wonen? Kijk dan op:

Veilig wonen begint bij uzelf.  
Hoe toekomstproof is uw huis? Stel uzelf eens de volgende vragen en 
geef eerlijk antwoord:

  Het is echt ondenkbaar dat ik struikel over de drempels of kleedjes 
in mijn huis!
  Mijn huis en buurt zijn me dierbaar, ik blijf zitten waar ik zit en als 
ik slechter word, kan dat ook. 
  Op iedere verdieping en in elke gang hangt een rookmelder. 
  Als ik morgen de trap niet meer op kan, dan hoef ik niet halsoverkop 
te verbouwen of te verhuizen.  
  Ik loop altijd rustig de trap af, óók als de deurbel gaat. Een ik leg ook 
nóóit rommel op de treden.
  Ik heb al een potje met geld gereserveerd voor woningaanpassingen 
of een verhuizing. 
    Als er iets is, kan ik altijd een beroep doen op iemand uit de buurt. 
  Het aanbod van ‘levensloopgeschikte’ woningen in 
Nijmegen is krap, dus ik ben nu al op zoek 
naar een passende woning.

Doe de test!


