
LANGER ZELFSTANDIG THUIS WONEN
8 NOVEMBER 2022

14:00-16:30U



Inhoud
v Opening
v Welkom door KBO
v Wonen 

§ (20 min. presentatie, 20 min. vragen)

v Pauze 
§ (15 min.)

v Duurzaamheid 
§ (10 min. presentatie, 15 min. vragen)

v Sociaal 
§ (10 min. presentatie, 15 min. vragen)

v Afsluiting



Wie zijn wij?

v Thema Wonen: 
§ Lotte van Wanroij (Beleidsmedewerker Wonen)
§ Jelmer Hasper (Juridisch medewerker omgevingsrecht)

v Thema Duurzaamheid:
§ Arianne Veenstra (Beleidsmedewerker duurzaamheid en klimaat)

v Thema Sociaal (Zorg en ondersteuning)
§ Mariska Belliot (Beleidsmedewerker Sociaaldomein/Wmo)
§ Jeroen Lipman (Consulent Wmo)



WONEN



Huishoudensgroei
v Groei 60+
v Vergrijzing 



Onze visie op wonen
v Doorstroming
v Jong en oud
v Bestaande woningvoorraad
v Nieuwbouw
v Samenwerking met woningcorporaties (Destion & Mooiland)



Gerealiseerde woningen
v Wethoudershof in Heijen
v Pagepark in Gennep



Nieuwe woningbouwprojecten 
v 30% levensloopbestendig

v Kalboerhof in Gennep
v Genneper Molen in Gennep
v Rijksweg in Milsbeek
v Heiveld Milsbeek
v Heikant in Gennep
v Antoniusstraat Ven-Zelderheide 



Belangrijke regels bij Wonen
v Aan- en uitbouwen
v Mantelzorgwoningen
v Woningsplitsing, nieuwe woningen, kangoeroewoningen

Waar moet je zijn met vragen?



Aan- en uitbouwen en bijgebouwen
Waar mag je aan- en uitbouwen?



Aan- en uitbouwen en bijgebouwen
Hoeveel mag je aan- en uitbouwen?



Aan- en uitbouwen en bijgebouwen
Hoe hoog mag je wat bouwen?



Mantelzorgwoningen
Belangrijke aspecten:
v Gebruik – vergunningvrij (wel 

nadere eisen)
v Bouwen – Aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen 



Woningsplitsing, nieuwe woningen, kangoeroewoningen

Belangrijke aspecten:
v Strijd bestemmingsplan (straks omgevingsplan)
v Vergunning- / wijziging omgevingsplan met ruimtelijke 

onderbouwing noodzakelijk



Waar moet je zijn met vragen?
v Vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl
v Vraag het aan de gemeente Gennep via 

omgevingsloket@gennep.nl
v Vraag het telefonisch aan de gemeente Gennep via het 

algemeen nummer 0485-494141.

http://www.omgevingsloket.nl/
mailto:omgevingsloket@gennep.nl


DUURZAAMHEID



Duurzaamheid: energie besparen en meer

v Goed voor de 
portemonnee

v Comfortabel
v Toekomst volgende  

generaties



Woningcorporaties: hard bezig

v Destion: 
• Nu gemiddeld energielabel A
• Installatie zonnepanelen

v Mooiland: 
• Gemiddeld energielabel A in 

2030
• Versneld verduurzamen slechte 

labels
• Installatie zonnepanelen



Woningverduurzaming: eerst advies inwinnen

v Duurzaam Bouwloket Gennep (zie flyer)
v Energieadviseur
v Energiecoaches



Natuurlijke momenten

v Ingrijpende verbouwing 
v Vervanging cv-ketel

• (hybride) warmtepomp
• afgiftesysteem



Financiering

v Leningen: 
• Duurzaam Thuis Limburg
• Nationaal Warmtefonds: 0%-leningen voor 

inkomens tot € 45.014,-/jaar

v Subsidie voor woningisolatie:
• Investeringssubsidie Duurzame Energie 

(ISDE) 
• Regeling woningisolatie voor inwoners 

met laag inkomen



Aanpassing aan klimaatverandering

v Verdroging: water 
opvangen in de bodem
• Afkoppelsubsidie

v Hittestress: ontharding 
en schaduw creëren
• Steenbreek



Sociaal 
(Zorg en ondersteuning)



Beleid
v OMO: “in Gennep streven we naar 

een vitale, inclusieve, 
samenleving, waarin mensen naar 
elkaar omkijken, mee kunnen 
doen en zo prettig mogelijk leven.”

v Eigen regie en eigen 
verantwoordelijkheid

v Positieve gezondheid



Voorliggend veld*

v Voorliggend veld: vrij toegankelijke voorzieningen beschikbaar voor 
alle inwoners ook voor ouderen (zoals sport, cultuur, 
welzijnsactiviteiten)
§ https://www.dekonnectkever.nl/
§ https://www.gennep.nl/hulp-en-ondersteuning-voor-iedereen

v Het verstevigen voorliggend veld.
v Preventieve huisbezoeken ouderen: Buurten (Corry Hopman: 06-

45647808).
v Samenwerking voorliggend veld – team toegang.



Wat voert team toegang uit?*
Hoofdtaken 
v WMO
v Participatie
v Jeugd 
v Schulddienstverlening
v Inburgering
v Wet verplichte GGZ
v Bemoeizorg
v Leerplicht 
v Toezicht en kwaliteit
v Gedragswetenschapper

Extra taken:
v Leerlingen vervoer
v Administratie
v Tozo
v Oekraïne
v Toeslagen affaire Kinderopvang



In contact komen met de gemeente*

v KCC en bureaudienst
§ Eerste screening en verwijzing naar voorliggend veld
§ Te bereiken op (0485) 49 41 41 
§ Maandag t/m donderdag: 8.30-12.30 uur Vrijdag: 8.30-12.00 uur

v Team Toegang
§ Wie mag een melding doen? àiedereen.
§ Hoe? à via de website, de mail of telefonisch.

• https://www.gennep.nl/team-toegang
• E-mail: gemeente@gennep.nl

v Weet je het niet zeker? Bel met de gemeente (0485) 49 41 41.

https://www.gennep.nl/team-toegang
mailto:gemeente@gennep.nl


Hoe verloopt het contact met de gemeente?*
v Uitgangspunt: eigen regie en eigen 

verantwoordelijkheid
v Gratis onafhankelijke clientondersteuning 
v Regionaal werkproces

§ Melding, keukentafelgesprek, onderzoek, 
leefzorgplan (mag ook zelf ingevuld worden), 
besluit.

v Gemeente gaat over wat, aanbieder over hoe.
v Regie gemeente van begin tot eind. 

v https://www.gennep.nl/team-toegang
§ Via (0485) 49 41 41 
§ Maandag t/m donderdag: 8.30-12.30 uur 

Vrijdag: 8.30-12.00 uur

https://www.gennep.nl/team-toegang


Ondersteuning vanuit de gemeente?*
v Voorzieningen/ aanbod nadat de hulpvraag is vastgesteld:

§ Begeleiding: individuele en groepsbegeleiding/ zinvolle daginvulling
aanleren van vaardigheden om zelfstandig te (blijven) wonen.

§ Hulp bij het huishouden: hulp bij het (leren) om een schoon en leefbaar 
huis te hebben en houden.

§ Hulpmiddelen: zoals een rolstoel, scootmobiel of traplift om zelfstandig in 
en om het huis te kunnen bewegen.

§ Vervoer: Regiotaxipas, Voor Elkaar Pas (speciale OV pas) om zelfstandig 
naar sociale activiteiten te kunnen gaan.



Ondersteuning vanuit de gemeente?*
v Voorzieningen/ aanbod nadat de hulpvraag is vastgesteld:

§ Woningaanpassingen (aanpassen van bijvoorbeeld de badkamer) en de 
verhuiskosten vergoeding (voor mensen die meerdere beperkingen 
hebben en veel verbouwingen nodig zijn om zelfstandig te blijven wonen).

§ Logeren: Logeren is een vorm van respijtzorg die zich richt op het tijdelijk 
bieden van dag- en nachtopvang ter ontlasting van de mantelzorger. 
Hierbij wordt door de logeeraanbieder de ondersteuning aangeboden die 
in de thuissituatie door de mantelzorger wordt verricht.



Hulp vanuit de gemeente, Provincie en Rijk
v Wonen: 

§ Wmo Verhuiskostenregeling van de gemeente voor mensen met een meervoudige 
ondersteuningsvraag om naar een passende woning te verhuizen.

§ Vragen? Bel de gemeente via (0485) 49 41 41 
§ langer zelfstandig wonen regeling Provincie: 

https://www.duurzaamthuislimburg.nl/p/levensloopbestendig/
§ Vragen? bel met de Provincie Limburg via telefoonnummer 043 – 389 72 52. U kunt de Provincie 

Limburg op werkdagen van 8:30 tot 17:00 bereiken.

v Regelingen inkomen:
§ Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, Bijzondere bijstand, Collectieve zorgverzekering, Bijstand 

chronisch zieken, ouderen en gehandicapten, Volwassenenfonds: https://www.gennep.nl/laag-
inkomen-0

§ Vragen? Bel de gemeente via (0485) 49 41 41 
§ De Voorzieningenwijzer: hulp bij het aanvragen voor regelingen en toeslagen waar u mogelijk gebruik 

van kunt maken. Een gratis adviesgesprek aanvragen via kan via
voorzieningenwijzerwww.datgeldtvoormij.nl/gennep.

§ Vragen? bel met Synthese  via 0485-843410.

https://www.duurzaamthuislimburg.nl/p/levensloopbestendig/
tel:0433897252
https://www.gennep.nl/laag-inkomen-0
http://www.datgeldtvoormij.nl/gennep
tel:0485-843410


Hulp vanuit de gemeente, Provincie en Rijk
v Hulp bij geldzaken: 

§ Voorliggend veld: AMW en formulierenbrigade (zie Konnectkever en de website van Synthese) 
§ Zwaardere hulpvraag: https://www.gennep.nl/hulp-bij-geldzaken-en-schulden

• Vragen? bel met de gemeente via (0485) 49 41 41.

v Zorg:
§ Persoonlijke verzorging/ thuiszorg/ casemanager dementie aan huis valt onder de Zorgverzekeringswet 

(Zvw) en de toegang verloopt via uw huisarts, zorgverzekeraar en/of de wijkverpleging.
• Vragen? Bel met uw huisarts of een van de thuiszorgorganisaties in Gennep: Thuiszorg Pantein (0900 – 8803), 

Buurtzorg (06-13282383) en  Proteion Thuiszorg Gennep (088-850 00 00). 
• Er zijn ook particuliere thuiszorgorganisaties en verzorgingshuizen die kunt u via de website zorgkaart Nederland (zie 

onderstaande link) opzoeken.

§ Opname in een verpleegtehuis of in een instelling voor mensen met een lichamelijke of geestelijke 
handicap of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) valt onder de Wet langdurige Zorg (WLZ). 
Voor hulp bij het verkrijgen van de juiste zorg : 
• https://www.regelhulp.nl/contact en
• htts://www.zorgkaartnederland.nl/?gclid=EAIaIQobChMI3YW_pIL19QIVTOJ3Ch00KQjLEAAYASAAEgInmPD_BwE

v Zoek altijd ook even op de Konnectkever: https://www.dekonnectkever.nl/

https://www.gennep.nl/hulp-bij-geldzaken-en-schulden
https://www.regelhulp.nl/contact
https://www.zorgkaartnederland.nl/?gclid=EAIaIQobChMI3YW_pIL19QIVTOJ3Ch00KQjLEAAYASAAEgInmPD_BwE
https://www.dekonnectkever.nl/


Vragen?


