
Wonen Plus Welzijn Heerhugowaard
Uw steun in uw vertrouwde omgeving

Heerhugowaard vormt uw vertrouwde omgeving. Het is niet alleen de plaats waar u woont,
maar ook waar u zich thuis voelt. Als brede welzijnsorganisatie biedt Wonen Plus Welzijn
Heerhugowaard praktische diensten die u in de gelegenheid stellen op een plezierige
manier thuis te kunnen wonen. Zo lang mogelijk.

Servicepunt
Wonen Plus Welzijn in Heerhugowaard is

gevestigd in het Hal Trade Center (ingang A)

A Bevelandseweg 198-S

1703 AX  HEERHUGOWAARD

Elke werkdag te bereiken van 09.00 uur

tot 12.00 uur via

T 072 - 571 71 70

M heerhugowaard@wonenpluswelzijn.nl

www.wonenpluswelzijn.nl

Wie zijn wij?
Stichting Wonen Plus Welzijn is actief in de gemeenten Hollands
Kroon, Schagen, Langedijk en Heerhugowaard. We zijn een maat-
schappelijke organisatie zonder winstoogmerk en hebben de
zogenaamde ANBI-status. U kunt onze gegevens inzien op
www.anbiplein.nl. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is HKZ-
gecertificeerd en we hebben een cliëntenraad, een klachten-
reglement en een privacyreglement.

Onder de naam ‘Hart voor Wonen Plus Welzijn’ heeft Wonen Plus
Welzijn ook een aantal bijzondere projecten die worden gefinan-
cierd door donateurs en giften. Hiervan is een brochure op
aanvraag beschikbaar.



ondersteuning en begeleiding nodig heeft. Wij bieden u, veelal in samenwerking
met andere organisaties, een breed scala aan mogelijkheden aan, van laagdrem-
pelig tot intensief en van individueel tot in kleine groepen.
Bent u geïnteresseerd? Vraag bij het Servicepunt de folder aan van de
begeleidingsactiviteiten.

Project Burgerinitiatieven ➎
Steeds meer mensen hebben de behoefte en wens om samen met anderen de
leefbaarheid in de eigen wijk, buurt of het dorp te verbeteren. In de gemeenten
waar Wonen Plus Welzijn werkzaam is, zijn we een verbindende schakel om
initiatieven met elkaar in contact te brengen, bijvoorbeeld op het gebied van
het gezamenlijk willen wonen.
Heeft u zelf een initiatief dat u wilt realiseren? Wonen Plus Welzijn biedt u
graag de helpende hand. Wij brengen u in contact met de juiste mensen en
dragen onze kennis over, zodat het wiel niet twee keer hoeft te worden
uitgevonden.

Nieuwe projecten ➏
De wereld verandert snel. Wij proberen daar in onze dienstverlening een
antwoord op te geven. Om deze reden starten we regelmatig nieuwe projecten
die op een positieve manier bijdragen aan het samenleven met elkaar en het
welzijn van mensen bevorderen. Belt u naar het Servicepunt of kijk op de
website voor actuele projecten.

Vrijwilliger worden?
Als Wonen Plus Welzijn functioneren we bij de gratie van onze vrijwilligers.
Zij zijn een onmisbare schakel in onze dienstverlening op het brede terrein
van wonen, welzijn en zorg. Mocht u geïnteresseerd zijn in het vrijwilligerswerk
bij onze organisatie, ga dan met ons in gesprek over waar uw kennis, talenten
en interesses liggen en hoe u deze kunt gebruiken. We bieden een prettige
werksfeer, zinvol werk, reiskostenvergoeding, cursussen en gezellige bijeen-
komsten met elkaar.

●➏

In Heerhugowaard bieden we u de volgende diensten en activiteiten.

WonenPlus-abonnement ➊

Woont u thuis en bent u door uw leeftijd of een beperking niet meer in
staat alles zelf doen? Word dan abonnee van WonenPlus. Voor een klein
bedrag per maand kunt u een beroep doen op diverse praktische diensten
en krijgt u persoonlijke ondersteuning, uitgevoerd door vrijwilligers en
ondersteund door consulenten.
Zij helpen u bij tuinonderhoud, klusjes in huis, administratie, boodschappen-
service, computerhulp, informatie en advies, vervoer naar ziekenhuis en arts
en andere praktische diensten. Heeft u advies nodig bij het aanvragen van
zorg bij de gemeente of de zorgverzekeraar? Ook daar geven wij u onder-
steuning. WonenPlus stelt u in de gelegenheid om thuis wonen zo plezierig
mogelijk te laten verlopen. En ook zo lang mogelijk!
U ontvangt vier keer per jaar onze nieuwsbrief. Van de abonneegelden
worden de onkosten van de vrijwilligers betaald.
Het Servicepunt van WonenPlus is elke werkdag te bereiken van 09.00 uur
tot 12.00 uur.
Bent u geïnteresseerd? Vraag dan het informatiepakket en aanvraag-
formulier aan via ons Servicepunt.

Klussendienst ➋

Sommige werkzaamheden gaan het vrijwilligerswerk te boven, bijvoorbeeld
wanneer er sprake is van groot tuinonderhoud of een ingewikkelde klus in
huis. In deze gevallen voert Wonen Plus Welzijn deze werkzaamheden zelf
of via een andere organisatie voor u uit tegen een redelijk tarief.
Informatie is te verkrijgen via het Servicepunt.

Maaltijdservice aan huis ➌

Houdt u van lekker en verantwoord eten dat ook nog eens bij u thuis wordt
bezorgd? Dan kunt u gebruikmaken van de maaltijdservice van Wonen Plus
Welzijn. Wij hechten veel waarde aan smaakvolle en gezonde maaltijden.
Door het eten gekoeld-vers aan te leveren, kunt u zelf bepalen op welk
moment u de maaltijd verwarmt en opeet. U hoeft het alleen maar even in
de magnetron te verwarmen. U hebt volop keuze uit allerlei gerechten en
menu’s. We houden rekening met dieetwensen en gebruiken de beste
ingrediënten.
Bent u geïnteresseerd, neemt u dan contact op met ons Servicepunt voor
een informatiepakket of het aanvraagformulier.

Ondersteuning en begeleiding op maat ➍

Als u of uw naaste merkt dat meedoen in het dagelijks leven niet meer
vanzelfsprekend is, kunt u bij ons terecht. Omstandigheden, zoals dementie,
beroerte of het wegvallen van naasten kunnen u kwetsbaar maken waardoor u
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