
Informatiemarkt 

Langer zelfstandig wonen 65+

zaterdag 18 mei 2019

Buurthuis Archipel 

Makassarplein 1

13.00 tot 16.00 uur

Inschrijven bij WoningNet

Woning aanpassingen

Verhuisregelingen
• Van Groot naar Beter
• Van Hoog naar Laag

Bij wie moet u zijn 
met vragen?

Waar woont u 
als u ouder wordt?

Ouder worden en prettig 

zelfstandig blijven wonen 65+



Ja, ik sta ingeschreven

Als u een lange inschrijfduur heeft bij WoningNet of u 

heeft een verhuisindicatie van de gemeente, dan maakt 

u meer kans op een senioren woning, een beneden-

woning of een woning met lift. 

Als u huurt van een woningcorporatie dan komt  

u misschien in aanmerking voor een van de  

verhuisregelingen. 

>>>> door naar verhuisregelingen

Als u huurt van een particuliere verhuurder dan kunt  

u gewoon reageren op woningen via WoningNet.  

U komt helaas niet in aanmerking voor de verhuis-

regelingen. 

Nee, ik sta niet ingeschreven

Schrijf u voor 1 juli 2019 in bij WoningNet. Dan tellen de 

jaren dat u in uw huidige woning woont nog mee als 

woonduur. Dit vergroot de kans op het vinden van een 

betere woning. Na 1 juli bestaat deze mogelijkheid niet 

meer. Kijk voor de voorwaarden en om u in te schrijven 

op: www.woningnet.nl.

Staat u 

ingeschreven bij 

WoningNet?

Het is nodig om u in te schrijven 

bij WoningNet als u nu of in de 

toekomst wilt verhuizen naar 

een (andere) huurwoning.

Als u 65 jaar of ouder bent,  

krijgt u voorrang op woningen 

op de begane grond, op 1 hoog 

of op woningen met een lift.  

WoningNet

Veel kleine verbeteringen zoals het verhogen van  

het toilet of het plaatsen van een douchebeugel,  

kunt u zelf (laten) doen. 

Woningaanpassing door de gemeente

Merkt u dat u meer en grotere aanpassingen  

(bijvoorbeeld een traplift) aan uw woning nodig  

heeft? Mogelijk heeft u recht op aanpassingen via  

de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  

Neem contact op met de Wmo Helpdesk of met  

het Sociaal Loket Oost. 

Verbeter uw woning zelf



Ja

U komt automatisch in aanmerking voor de regeling 

van Hoog naar Laag. Kijk op de website van WoningNet  

of uw huidige gegevens kloppen. U kunt op WoningNet 

zoeken naar senioren woningen, woningen op de begane 

grond of woningen met een lift in uw eigen stadsdeel.

Nee

U komt helaas niet in aanmerking voor de regeling  

van Hoog naar Laag. Natuurlijk kunt u gewoon  

reageren op woningen via WoningNet. 

Heeft u 

een woning met vier 

of meer kamers en 

is de woning groter 

dan 70 m2?

Bent u 65+ en 

woont u op de 2de 

verdieping of hoger 

in een woongebouw 

zonder lift?

 Van Groot naar Beter

 Van Hoog naar Laag

Verhuisregelingen Amsterdam

Ja

U komt misschien in aanmerking voor de regeling  

Van Groot naar Beter. Bij het zoeken op WoningNet 

krijgt u voorrang op kleinere woningen. U kunt als u  

verhuist meestal uw oude huur behouden. Ook kunt  

u bij de gemeente een verhuiskostenvergoeding  

aanvragen. Neem voor vragen over uw persoonlijke 

situatie contact op met uw woningcorporatie.

Nee

U komt helaas niet in aanmerking voor de regeling  

Van Groot naar Beter. U kunt gewoon reageren  

op woningen via WoningNet. 



Contact
Neem met 

vragen over 

uw persoonlijke 

woonsituatie altijd 

contact met 

ons op.

Woningcorporaties

Als u huurt van een woningcorporatie,  

neem dan contact op met uw eigen  

woning corporatie.

Ymere

020 555 10 41

match_markt@ymere.nl

de Alliantie

088 002 32 00 of

06 10 01 86 58 (Merel Jansen)

info@de-alliantie.nl

Eigen Haard

020 6 801 801

info@eigenhaard.nl

!WOON

Voor vragen over wonen en huren kunt u 

contact opnemen met !WOON. Ook als u 

huurt van een particuliere verhuurder.

Voor advies op maat kunt u een afspraak 

maken met een Wooncoach. De wooncoach 

komt bij u thuis. !Woon helpt ook bij het 

inschrijven op WoningNet.

!WOON team Oost

020 523 01 50

oost@wooninfo.nl

Wmo Helpdesk en Sociaal Loket Oost

Als u vragen heeft over woningaan passingen 

of verhuisurgenties via de gemeente neem 

dan contact op de Wmo Helpdesk of met het 

Sociaal Loket Oost. 

Wmo Helpdesk

0800 0643

Sociaal Loket Oost

020 255 29 16

www.amsterdam.nl > zoek op:  

sociaal loket oost

Civic

Met vragen over wonen en woonaanpassingen 

kunt u bellen met Civic of naar het inloop-

spreekuur komen.

020 665 8001

Inloopspreekuren Maatschappelijk Werk 

Maandag 13.00 – 15.00 uur: 

Vonk, Ambonplein 63

Dinsdag en donderdag 13.00 – 15.00 uur: 

Wijkservicepunt Flevopoort,  

Kramatplantsoen 101h

WoningNet

Schrijf u voor 1 juli 2019 in bij WoningNet.

www.woningnet.nl
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