Informatie over subsidieregeling ‘Een levensloopbestendig huis’

Voor wie?
- De regeling geldt voor inwoners van 50 jaar of ouder met een bestaande woning in de
gemeente Neder-Betuwe.
- De regeling geldt voor bewoners in huur- en in koopwoningen.
- Per woning is 1 aanvraag mogelijk.
Hoeveel en waarvoor kunt u subsidie krijgen?
- De vergoeding bedraagt 50 procent van de normbedragen die genoemd worden in de
checklist van de Gelderse Huistest.
- Per woning is maximaal 500 euro aan subsidie te krijgen.
- Subsidie is alleen mogelijk voor aanpassingen die op het moment van de subsidieaanvraag
nog niet zijn uitgevoerd en waarvan de kosten nog niet gemaakt zijn.
U kunt subsidie krijgen voor de volgende op valpreventie gerichte maatregelen:
- Toegangspad in helling naar deurdrempel herstraten met bestaande stoeptegels
- Toegangspad of terras in helling naar deurdrempel herstraten met nieuwe stoeptegels
- Buitenlamp aanbrengen voor/achter het huis
- Buitenlamp met bewegingssensor aanbrengen voor/achter het huis
- Buitenlamp met lichtsensor aanbrengen voor/achter het huis
- Tweede trapleuning aanbrengen
- In huis een extra lichtpunt met sensor aanbrengen
- In huis automatische nachtverlichting in het stopcontact plaatsten
- Automatische opener voor hoog uitzetraam (bovenlicht)
- Eén rookmelder keuken plaatsen:
• op het lichtnet (in plaats van op batterijen)
• op batterijen
• draadloos gekoppelde rookmelder
- In badkamer anti-slip tegels op bestaande tegels aanbrengen
- In badkamer anti-slip coating op bestaande tegels aanbrengen
- Wandbeugel aanbrengen
Belangrijk
De Gelderse huistest is een belangrijk middel in de bewustwording over mogelijke aanpassingen van
uw woning. Om voor subsidie in aanmerking te komen vinden wij het belangrijk dat u de gehele test
maakt. Daarmee doorloopt u alle ruimtes en thema's in uw woning.
Subsidieaanvraag en afhandeling
- Deze subsidie is aan te vragen vanaf 1 mei 2014 tot het subsidiegeld op is of uiterlijk tot 10
september 2015.
- Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u eerst de gehele Gelderse Huistest invullen.
Na het invullen hiervan ontvangt u een adviesrapport. Achterin het adviesrapport vindt u het
aanvraagformulier.
- U kunt de aanvraag indienen door het invullen van het aanvraagformulier. U stuurt het
aanvraagformulier naar:
Gemeente Neder-Betuwe
t.a.v. Afdeling Sociale Pijler
Postbus 20
4043 ZG Opheusden

-

U krijgt binnen uiterlijk 6 weken antwoord op uw aanvraag.
Voor vragen kunt u contact opnemen met gemeente Neder-Betuwe via telefoonnummer
14 0488 of via info@nederbetuwe.nl.

Uitvoering en uitbetaling
- U zorgt ervoor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd binnen twaalf weken nadat u
bericht heeft gekregen (een 'beschikking') dat u subsidie krijgt. De werkzaamheden waarvoor
u subsidie krijgt staan in de brief.
- De aankopen en/of werkzaamheden moeten binnen twaalf weken na dagtekening van de
beschikking zijn verricht. Binnen twee weken (maar uiterlijk 15 november 2015) na de
aankopen en/of werkzaamheden moet u het uitbetalingsformulier samen met de originele
bonnen en/of facturen sturen naar:
Regio Rivierenland,
T.a.v. administratie Opplussen
Postbus 137
4000 AC Tiel
- Het uitbetalingsformulier heeft u meegestuurd gekregen bij de beschikking.
- U ontvangt van de Regio Rivierenland binnen 4 weken bericht of u de bijdrage uitbetaald
krijgt.
- Voor vragen kunt u contact op nemen met mevrouw J. Wouters van Regio Rivierenland via
0344-638567.

