
Zorgeloos, prettig en veilig ouder worden in uw huidige woning. Dat wilt u toch ook? 
Kleine aanpassingen in uw woning kunnen u net dat beetje extra gemak en comfort 
geven wat u - mogelijk nu of in de (nabije) toekomst – nodig heeft. Huurders van 
Woningstichting Barneveld van 65 jaar en ouder, én degenen met een medische 
indicatie in de Wlz, kunnen voor kleine woningaanpassingen voor prettig en veilig 
wonen, terecht bij Woningstichting Barneveld. Waarvoor nu precies? Dat leest u in 
deze folder. 

Zo blíjft uw huis, uw thuis

Een wand- of lusbeugel bij uw toilet, een tweede 
trapleuning, geen drempels meer in huis. Deze en 
nog enkele producten, vallen bij Woningstichting 
Barneveld onder ‘kleine woningaanpassingen’ die 
het prettig en veilig wonen mogelijk maken. Als 
verhuurder bieden wij alle huurders van 65 jaar of 
ouder, en huurders met een medische Wlz- indica-
tie, dergelijke producten aan voor de helft van de 
originele prijs. Wij zorgen vervolgens voor gratis 
montage. Zo kunt ú langer en veiliger thuis blijven 
wonen!

U kiest
U kiest, wij adviseren u graag op basis van een goed 
gesprek over uw behoeften. Deze kunt u aanvragen 
bij onze consulent Vastgoed en onderhoud of Wo-
nen óf bij een van de Woon Bewust adviseurs (zie 
contactgegevens verderop).

Om welke kleine woningaanpassingen het nu pre-
cies gaat, ziet u terug op bijgaand keuzeformulier. 
Deze is tot stand gekomen in samenwerking met 
gemeente Barneveld en de adviseurs van Woon 
Bewust regio FoodValley. Het is een verzameling 
van de meest aangevraagde kleine woningaanpas-
singen op basis van onze ervaring uit het verleden. 
De aanschaf van de producten vallen buiten de 
vergoeding van de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo). 
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Zo blíjft uw huis uw thuis!

Stap 1
Een adviesgesprek houden met een van de consulenten 
Vastgoed en onderhoud of Wonen van Woningstichting 
Barneveld of met een van de adviseurs van Woon Bewust uit 
de gemeente. U vertelt uw wensen en behoeften, wij lichten 
de mogelijkheden toe.

Stap 2
Samen inventariseren welke producten bij uw wensen en 
behoeften passen.

Stap 3
Het keuzeformulier ‘Kleine woningaanpassingen’ invullen 
en inleveren.  Ook kan het online worden ingevuld via onze 
website: www.wstg-barneveld.nl. 

Stap 4
Woningstichting Barneveld plant telefonisch een afspraak 
met u in voor de montage van de gekozen producten. Na 
afloop ontvangt u een rekening voor de helft van de originele 
aanschafprijs (montage gratis).

Alles in ’t kort op een rij

Om welke aanpassingen gaat het?
Het gaat om kleine woningaanpassingen voor in uw woning 
die het wonen prettig en veilig maken. Voor in uw woonkamer 
en keuken én in uw badkamer/toilet. In het keuzeformulier 
‘Kleine woningaanpassingen’ ziet u een overzicht hiervan. 

Bij wie lever ik het keuzeformulier in?
U levert het formulier in bij Woningstichting Barneveld, bij 
onze consulent Vastgoed en onderhoud of Wonen. Dit kan 
per mail aan info@wstg-barneveld.nl, op kantoor aan de 
Parmentierstraat 1 of per post naar postbus 61, 3770 AB in 
Barneveld.
Woningstichting Barneveld neemt contact met u op voor een 
afspraak voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Moet ik betalen voor de werkzaamheden?
Wij bieden u de producten uit het keuzeformulier aan voor 
de helft van de originele prijs. De montage en uitvoering ver-
zorgen wij gratis. De producten blijven achter in de woning, 
wanneer u de woning verlaat.

Waarom betaalt de gemeente niet deze aanpassingen 
vanuit de Wmo?
Deze middelen vallen in de gemeente Barneveld niet onder 
de Wmo.

Wie komen in aanmerking voor dit aanbod?
Huurders van Woningstichting Barneveld van 65 jaar of ouder 
en huurders met een medische Wlz-indicatie.

Met wie kan ik contact opnemen voor advies over kleine 
woningaanpassingen?
U kunt contact opnemen met een van de Woon- en Vastgoed-
consulenten van Woningstichting Barneveld.
Telefoon: (0342) 427 500.
Maandag t/m vrijdag tussen 08.30-12.00 uur.

Ook kunt u Welzijn Barneveld benaderen voor Woon Bewust 
advies. Telefoon: (0342) 745 004.


