20/04/2017

Aangepast wonen
Premie voor aanpassing woning
De aanpassingspremie is voor gezinnen waar minstens één gezinslid ouder is dan 65
jaar. Je hebt recht op de premie als de aanpassing aan je woning ervoor zorgt dat deze
toegankelijker is (bijvoorbeeld: traplift instaleren, sanitair aanpassen,…).
Voor meer informatie kan je terecht bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen, Lange
Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 Antwerpen, tel. 03 224 61 16 of bij de dienst
ruimtelijke ordening op het gemeentehuis.
Krista Van Looy
Markt 14
2290 Vorselaar
Tel.: 014/ 50.71.27
Openingsuren:
• Maandag: 8u tot 12u, 17u30 tot 19u30
• Dinsdag van 8u tot 12u
• Woensdag van 8u tot 12u, 14u tot 16u
• Donderdag van 8u tot 12u
• Vrijdag van 8u tot 12u

Advies voor aanpassing woning
Sommige ziekenfondsen geven ergotherapeutisch advies voor de aanpassing van je
woning. Vraag ernaar bij je ziekenfonds.
Voor ‘gespecialiseerd advies voor individuele woningaanpassing’ kan je een provinciale
subsidie aanvragen. Een expert komt dan naar je woning kijken en geeft advies over de
mogelijkheden. Jij betaalt dan maximum 87 euro per advies. De provincie Antwerpen
betaalt het resterende bedrag, tot maximum 533 euro.
De subsidie moet je aanvragen via Landelijke Thuiszorg. Tel.: 016 24 20 68.
www.landelijkethuiszorg.be.

Serviceflats
Serviceflats ‘De Schittering’ zijn 22 flats in het centrum van Vorselaar. Hier kan je
onafhankelijk en zelfstandig wonen, maar toch in een beschermde omgeving. De
serviceflats zijn gelegen in hetzelfde gebouw dan het dienstencentrum Sprankel! waar er
heel wat ontmoetingsmogelijkheden zijn.
De flats zijn uitgerust met een personenalarm, een aangepaste zorgbadkamer, domotica
die de veiligheid vergroot, een woon assistent tijdens de kantooruren, een aanspreekpunt
tijdens avonden en weekends,…
Je betaalt voor een serviceflat 22 euro per dag.
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Voor meer informatie neem contact op met:
Ilse Stessens
Dagelijks verantwoordelijke serviceflats De Schittering
Coördinator dienstencentrum Sprankel !
014/50 71 87
ilse.stessens@vorselaar.be

Bejaardenwoningen
Er zijn een aantal bejaardenwoningen beschikbaar in Vorselaar.
Voor meer info, neem contact op met Zonnige Kempen tel: 014 54 19 41.

Zorgwonen
Zorgwonen is een manier van wonen waarbij de zorgbehoevende persoon tijdelijk gaat
inwonen bij hun mantelzorger. Dit kan voor 65 – plussers of personen met
invaliditeitspercentage + 65%.
Als je woning moet worden aangepast, dan meldt je dit aan het gemeentebestuur.
Voor meer info kan je terecht bij de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis.
Krista Van Looy
Markt 14
2290 Vorselaar
Tel.: 014/ 50.71.27
Openingsuren:
• Maandag: 8u tot 12u, 17u30 tot 19u30
• Dinsdag van 8u tot 12u
• Woensdag van 8u tot 12u, 14u tot 16u
• Donderdag van 8u tot 12u
• Vrijdag van 8u tot 12u

