WONEN

Wie ouder wordt kan tegen het probleem aanlopen dat het door bepaalde omstandigheden steeds
moeilijker wordt om prettig in uw huidige woning te
wonen. Uit onderzoek is gebleken dat (ook) ouderen in Wierden zo lang mogelijk thuis willen blijven
wonen. Als er sprake is van afnemende mobiliteit, wil
men liever de huidige woning aanpassen of verbouwen, dan verhuizen. Toch zijn er in de gemeente
Wierden voor senioren vele mogelijkheden om kleiner
en gelijkvloers te gaan wonen, zowel in de huur- als
de koopsector.

Ouderen die in de gemeente Wierden een seniorenwoning (met kleine tuin) of een gelijkvloers appartement zoeken, kunnen kiezen uit verschillende complexen in Wierden of Enter. Als het gaat om huren,
is de Stichting Wonen Wierden Enter het aanspreekpunt. Behalve huurwoningen zijn de laatste jaren in
de dorpen Wierden en Enter eveneens koopappartementen gebouwd, die ook bij ouderen in trek zijn.
Meer inlichtingen over het huren van een seniorenwoning of een appartement en het toewijzen van
een woning kunt u krijgen bij de Stichting Wonen
Wierden Enter (SWWE), tel. 0546-577440. Ook op de
website www.swwe.nl is meer informatie te vinden.
Woning aanpassen
In het dagelijks leven kunt u geconfronteerd worden
met (lichamelijke) beperkingen als gevolg van het
ouder worden, een ziekte of handicap. Daarom is
het soms nodig de huidige woning aan te passen.
In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u bij de gemeente Wierden
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een woonvoorziening aanvragen. Voor vragen over
het aanpassen van de woning kunt u terecht bij het
Zorgloket, tel. 0546-580990.
Wonen met zorg
Zorgcentrum Wierden
Zorgcentrum Wierden, een complex met seniorenwoningen, is gehuisvest in een deel van De Holtinck in
Wierden. Daarnaast worden er aan inwoners van de
gemeente Wierden dagopvang/-activiteiten geboden.
Het Zorgcentrum Wierden richt zich op ouderen met
een indicatie voor ZZP (zorgzwaartepakket) 1 t/m
4, maar ook op mensen die geen indicatie hebben
maar wel zorg nodig hebben.
De Holtinck
In de Holtinck zijn ook zelfstandige appartementen
voor senioren die worden verhuurd via de SWWE.
Bewoners kunnen gebruik maken van zorgfaciliteiten
van het Zorgcentrum.
Zorgcentrum Het Reggedal
Zorgcentrum Het Reggedal, onderdeel van Carintreggeland, is gevestigd in Enter. Zorgcentrum Het Reggedal heeft 47 appartementen, die allemaal geschikt
zijn voor bewoning door maximaal twee personen.
Daarnaast zijn er twaalf woon-slaapkamers voor
bewoners met een psychogeriatrische zorgvraag
(Reggevaart). Deze twaalf kamers zijn verdeeld over
twee woningen waarbinnen zelf wordt gekookt, de
was wordt gedaan etc. Om in aanmerking te komen
voor opname in Het Reggedal is een indicatie van
het CIZ nodig. Een aanvraag kan worden gedaan bij
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het Zorgloket, tel. 0546-580990.

plaats voor zowel bewoners van ’t Wedervoort als
voor buurtbewoners.

Het Reggedal heeft ook zogenaamde aan- en inleunwoningen. Deze woningen worden verhuurd via de
SWWE. Bewoners kunnen, indien gewenst, gebruik
maken van zorgfaciliteiten en het ontmoetingscentrum van Het Reggedal.
Verpleeghuis de Botterhof
Dit verpleeghuis is speciaal bedoeld voor inwoners
van Wierden die psychogeriatrische verpleeghuiszorg
nodig hebben. Kleinschalig wonen is uitgangspunt
bij de Botterhof. In elke woning (10 in totaal) is een
groep van zes dementerende bewoners gehuisvest,
die de beschikking hebben over een eigen zit-slaapkamer en gezamenlijk gebruik maken van een huiskamer met keuken. Boven het verpleeghuis zijn 34
appartementen gebouwd, die worden verhuurd via
de SWWE. Bewoners kunnen, indien gewenst, zorg
krijgen van de door hen gewenste zorgaanbieder.
Seniorencomplex ’t Wedervoort
In 2012 zijn de renovatiewerkzaamheden in ’t Wedervoort gestart. Hier komen seniorenappartementen en 24 verpleeghuisappartementen. Deze zijn in
beheer van Zorgaccent. De verpleegappartementen
zijn geclusterd in drie woongroepen, met elk een
ingang en gezamenlijke woonkamer.
Naast de hoofdentree komt ’t nieuwe Oosterhoes.
Voor de bewoners van ’t Wedervoort is deze van binnenuit te bereiken. Voor bezoekers van buitenaf is
er een aparte entree. In ontmoetingsruimte
’t Oosterhoes vinden uiteenlopende activiteiten

14

Informatiegids 65 +

15

