
WONEN IN EEN ZORGWONING
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De woningconsulent heeft dan een 
persoonlijk gesprek met u en eventuele 
kinderen. U kunt uw inschrijving persoon-
lijk toelichten, vragen stellen en de 
consulent op de hoogte stellen van uw 
situatie op dat moment. Ook als er 
veranderingen in uw situatie zijn kunt 
u dit op het spreekuur toelichten. 

Toewijzingscriteria 
Bij de toewijzingscriteria wordt rekening 
gehouden met enkele zaken. 
• De woningen zijn bestemd voor

mensen van 80 jaar of ouder. 
Hierop wordt een uitzondering 
gemaakt als uw gezondheidstoestand 
daar aanleiding toe geeft. 

• De mate van zorg die u nodig heeft en
in de woning geboden kan worden. 

• De verhuizing naar één van deze
 woningen moet een duidelijke meer-
 waarde hebben, waardoor u langer 

zelfstandig kunt functioneren. 
• Uw inkomen mag niet boven de norm

van sociale huur zijn.

Toewijzingscommissie 
Het toewijzen van een vrijgekomen 
woning is vaak heel moeilijk. Er zijn 
altijd meer gegadigden. Om die reden 
is er een toewijzing commissie van drie 
personen. Deze commissie bespreekt de 
wachtlijst, waarbij goed wordt gekeken 
naar de mate van zorg die een nieuwe 
bewoner nodig heeft. Er wordt een 
zogenaamde ‘drempellijst’ gemaakt en 
op basis daarvan wordt men òf nog eens 
gebeld over uw situatie, òf wordt een 
keuze gemaakt aan wie de woning wordt 
toegewezen. Het gaat er niet om hoe 
lang u ingeschreven staat, maar hoe hard 
u de woning nodig heeft. 

Inschrijven indien u nog fit en gezond bent 
is daarom overbodig. 

Huurprijs en huurtoeslag 
De huur die bewoners voor een woning 
verschuldigd is, bestaat uit twee delen, 
huur en servicekosten. Indien u een 
inkomen heeft, waarmee het moeilijk is 
om de huur van de woning op te brengen, 
dan is het denkbaar dat u in aanmerking 
komt voor een huurtoeslag. Dit moet u 
zelf aanvragen bij de belastingdienst 
afdeling toeslagen. De huur en 
servicekosten worden geïnd door auto-
matische incasso. Aan het eind van het 
loopjaar worden de servicekosten her-
rekend en kan het zijn dat u wat moet 
bij betalen of juist wat terugkrijgt. 

Sociaal contact 
Behalve dat u een geschikt appartement 
heeft en de zorg nabij is, is een bijkomend 
voordeel dat er de mogelijkheid bestaat 
tot sociaal contact. Naar mate waarin u 
dat zelf prettig vindt, kunt u daaraan 
deelnemen, bijvoorbeeld één keer per 
week koffie drinken in de gezamenlijke 
huiskamer, of dagelijks in de grote zaal van 
het  Zorgcentrum. Tevens is het mogelijk 
om deel te nemen aan bepaalde activi-
teiten in het zorgcentrum. U ontvangt 
twee-maandelijks ons magazine ‘Voor ons 
Allemael’ waarin de activiteiten, uitstapjes 
maar ook diverse services worden 
beschreven. In het zorgcentrum is een 
Cliëntenraad, die ook de belangen van de 
bewoners van de zorgwoningen behartigt. 
Wilt u hierover informatie dan is er een 
brochure verkrijgbaar bij de receptie. 

Namens Zorgcentrum Aelsmeer 
K.J. Knuit, directeur
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mensen die nog wel zelfstandig kunnen 
blijven wonen, maar waar meer geborgen-
heid wenselijk is en waar wijkverpleging 
noodzakelijk is en zorg 24 uur per dag 
dicht bij huis gegarandeerd is. 
De wijkverpleging wordt geleverd door 
medewerkers van onze Thuiszorgafdeling, 
Thuiszorg Aalsmeer.

Tweede etage Zorgcentrum
Op de tweede etage van ons Zorgcentrum 
bevinden zich 23 zorgappartementen. 
Dit zijn tweekamerwoningen.  U kunt er 
voor kiezen om zelfstandig te wonen met  
hulp van de thuiszorg, of u kunt er voor 
kiezen om met minimaal een geïndiceerde 
indicatie  ZZP4 het Volledig Pakket Thuis 
(VPT) bij ons af te nemen. U huurt dan 
zelfstandig een appartement, maar 
ontvangt daarnaast het volledige pakket 
dienstverlening van het huis. Onze zorg-
consulent kan u hier meer over vertellen. 
Wonen op de tweede etage kan alleen 
indien u afhankelijk bent van zorg door 
ons geleverd.

Mijnsheerlijckheid
In het centrum van Kudelstaart liggen 
90 appartementen in verschillende prijs-
klassen. De appartementen zijn voor 
senioren. Een gedeelte hiervan (Nobelhof) 
is voor mensen die afhankelijk zijn van 
zorg. Een inkomen binnen de sociale 
huurgrens noodzakelijk. In het andere 
blok (Boerhaavehof) is zorgafhankelijkheid 
niet verplicht, hier kunt u ook als gezonde 
senior terecht. Dit complex bevat zowel 
sociale huurwoningen als vrije sector 
woningen. Beide complexen kunnen 
gebruik maken van de faciliteiten van het 
wijkpunt Voor Elkaer en de personen-
alarmering van Zorgcentrum Aelsmeer.

Habion / van der Linden / 
Zorgcentrum Aelsmeer 
Alle woningen zijn eigendom van Habion. 
Dit is een landelijke organisatie, die overal 
woningen voor ouderen realiseert. 
De plaatselijke belangen van Habion, 
waaronder het regelen van het huur-
contract en innen van de huur en 
verrekening van de servicekosten, worden 
uitgevoerd door Van der Linden Vastgoed-
management. Een uitzondering hierop 
zijn de appartementen op de 2e etage. 
Dit zijn appartementen waarbij wij ook de 
administratieve afhandelingen voor onze 
rekening nemen. Het wachtlijstbeheer 
voor alle woningen, het verdelen van de 
woningen, het helpen bij vragen over de 
woning, het opleveren van de woning 
en dergelijke, wordt verzorgd door onze 
consulent wonen en verhuur. 

Aanmelding 
Senioren met (een zorgindicatie) en een 
jaarinkomen onder de sociale huursgrens 
komen in aanmerking voor inschrijving. 
Tevens hebben inwoners van Aalsmeer 
veelal voorrang. Dit is een criterium van 
de gemeente Aalsmeer. U kunt bij de 
receptie van het Zorgcentrum een 
inschrijfformulier ophalen. Indien u dit 
volledig invult en te samen met de daarbij 
gevraagde documenten weer bij ons 
inlevert zal de woningconsulent u digitaal 
bij ons inschrijven en daarna uw papieren 
voor verdere administratieve afhandeling 
doorzenden naar van der Linden.

Spreekuur 
Desgewenst kunt u gebruik maken van 
het woning spreekuur. U kunt daarvoor 
een afspraak maken via de receptie van 
Zorgcentrum Aelsmeer. 

In het verleden waren onze woningen 
geschikt voor senioren en noemden 
wij het  aan of inleun woningen. Na de 
bezuinigingen in de zorg waarbij het 
wonen voor ouderen in een verzor-
gingshuis voor een deel is afgeschaft 
hebben wij onze visie op zelfstandig 
wonen moeten aanpassen. Binnen het 
nieuwe beleid  wordt verwacht dat 
senioren zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis blijven wonen. Het gaat echter om 
een kwetsbare groep mensen waarbij 
meer bescherming en toezicht wenselijk 
is. Deze categorie ouderen kan bij ons 
aanspraak maken op een woning.   

In onze zorgwoningen in en rond  
Zorgcentrum Aelsmeerwoont u volledig 
zelfstandig en heeft u de beschikking 
over een appartement dat gemakkelijk te 
onderhouden is. U  kunt in deze woningen 
ook alle zorg ontvangen die u nodig heeft. 
24 appartementen bevinden zich in het 
complex Beukenhof, 43 woningen in het 
complex Bloemendaele en op de tweede 
etage van  Zorgcentrum Aelsmeer hebben 
we nog eens 23 appartementen. In deze 
brochure zullen we iets vertellen over de 
verschillen tussen de woningen.

Bloemendaele
Dit zijn 43 woningen, waar men zelf-
standig woont, gelegen aan het Molenpad 
met als huisnummers 6 tot en met 90. 
Zes van deze woningen hebben drie 
kamers, de andere woningen zijn twee 
kamerappartementen. De woningen 
hebben een eigen ingang. Om naar de 
1ste etage te gaan is een lift aanwezig. 
Via de toegansdeur, die overdag vanzelf 
opengaat, komt u in een hal waar uw 

postbus en een belbord te vinden zijn. 
De hal heeft een tweede deur die met 
een labelsleutel toegang verschaft tot de 
gangen naar de woning. Niemand kan 
dus ongeoorloofd naar binnen. Er is een 
verbindingsgang tussen Zorgcentrum 
Aelsmeer en de woningen. Deze gang 
loopt via verpleeghuis Rozenholm. 
Bij slecht weer kunt u van deze verbin-
ding gebruik maken. Er zijn woningen die 
uitkijken op het Molenpad en woningen 
die uitkijken op de Historische tuin. Alle 
woningen hebben een balkonnetje, 
behalve de benedenwoningen aan straat-
kant, daar is een klein terras, dat onder 
uw eigen beheer valt.. Wachtenden met 
een zorgindicatie hebben voorrang. 
Alle woningen zijn aangesloten op onze 
personenalarmering. De wijkzorg en huis-
houdelijke verzorging wordt indien nodig 
verzorgd door Thuiszorg Aalsmeer.

Beukenhorst 
Dit zijn 24 woningen aan de Kanaalstraat 
nummer 1 tot en met 47. Dit zijn twee-
kamer woningen waar men zelfstandig 
woont, maar die direct verbonden zijn 
met Zorgcentrum Aelsmeer. De woningen 
hebben een eigen ingang. 
Via de toegangsdeur, die overdag vanzelf 
opengaat, komt u in een hal waar uw 
postbus en een belbord te vinden zijn. 
De hal heeft een tweede deur, die met 
een labelsleutel toegang verschaft tot de 
gangen naar de woning. Niemand kan 
dus ongeoorloofd naar binnen. Op alle 
verdiepingen is er een verbindingsdeur 
naar het zorgcentrum. U kunt met uw 
huissleutel, de toegangsdeur op uw gang 
naar het zorgcentrum openen en het zorg-
centrum binnenlopen. Een lift is aanwezig. 
Deze woningen worden toegewezen aan 


