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Voorwoord

De bouw in zicht

Toch heeft dit lange wachten ook voordelen. 
Het gaf ons namelijk de mogelijkheid om een 
gebouw neer te zetten dat prima past in de 
visie van de overheid op wonen en zorg. Een 
visie, die de afgelopen twee jaar sterk veran-
derd is. De overheid wil dat mensen zo lang 
mogelijk zelfstandig wonen in een veilige om-
geving met thuiszorg op maat. Wij zijn er van 
overtuigd dat het WoonZorgCentrum aan alle 
eisen voldoet als het gaat om veilig, duurzaam 
en vooral comfortabel wonen, met zorg op 
afroep en prima faciliteiten om elkaar te ont-
moeten. 

Voor het ontwerp van het gebouw, is nadruk-
kelijk gezocht naar een gespecialiseerd archi-
tectenbureau met veel expertise in zorg en 
wonen. Daarbij was de opdracht duidelijk: een 
complex dat qua duurzaamheid en leefbaar-
heid vernieuwend is en voldoet aan de laatste 
standaarden op dit gebied. Ruime, volwaardi-
ge seniorenappartementen waren een absolu-
te voorwaarde. EGM Architecten uit Dordrecht 
heeft naar onze mening met het ontwerp, wat 
nu voorligt, perfect voldaan aan de gestelde ei-
sen. Gedurfde architectuur op een mooie plek 
in het dorp. Een plek, waar jong en oud elkaar 
ontmoet. 

In deze uitgave geven wij een uitgebreid over-
zicht van de appartementen en de gemeen-
schappelijke ruimten. Ook geven de partners 
Aafje en SWOZ hun visie op de voorzieningen 
en de invulling van de zorgvraag. We geven u 
meer informatie over de wijze waarop u in aan-
merking komt voor een appartement, over de 
verwachte huurprijzen en over de mogelijkhe-
den voor het verkrijgen van huurtoeslag. Kort-
om: we proberen u met deze uitgave zoveel 
mogelijk praktische informatie over het plan 
te geven. Wij hopen dat u, net als wij, tot de 
conclusie komt dat dit initiatief op deze locatie 
uiteindelijk het wachten waard is geweest. 

Wij zijn trots op het uiteindelijke resultaat: ho-
pelijk bent u na het lezen en bekijken van deze 
uitgave net zo enthousiast als wij!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Woningbouwvereniging Heerjansdam

Een lange adem. Dat hebben we bij de ontwikkeling en voortgang van dit 
traject moeten hebben. Maar het moment dat we eindelijk kunnen starten 
met de bouw van het WoonZorgCentrum aan de Sportlaan komt nu echt in 
zicht. Het zal een memorabel moment worden. Voor ons dorp en voor onze 
woningbouwvereniging. Wij zijn er tenslotte al heel lang mee bezig. 



De appartementen

In het WoonZorgCentrum komen straks 36 appartementen. 
Deze zijn onderverdeeld in vier verschillende types. De ba-
sisappartementen (A) hebben een woonoppervlak van zo’n 
64 m². De hoekappartementen (B, C) zijn groter en hebben 
door hun positie meer raamoppervlak. Appartement D komt 
overeen met een basisappartement, maar heeft een groter 
woonoppervlak.

Hieronder ziet u plattegronden van de drie woonlagen. Op de 
volgende pagina’s staan de appartementen per type uitgelicht.   

Gevel
Het milieuvriendelijke gebouw heeft een duurzame (onder-
houdsarme) gevel. Deze bestaat uit bakstenen en aluminium 
kozijnen en is voorzien van dubbele beglazing. In de gevelsteen 
zijn ook nestkastjes verwerkt voor mezen. De buitenkozijnen op 
de begane grond en eerste verdieping krijgen inbraakwerend 
hang- en sluitwerk (volgens politie-keurmerk-veilig-wonen). Het 
kozijn naar de serre is geheel open te vouwen waardoor er een 
balkon ontstaat. In het kozijn van de woonkamer kan het paneel 
open voor ventilatie. Alle raamopeningen hebben zonwering die 
op afstand elektrisch te bedienen zijn. De ramen in de badkamer 
krijgen mat glas.

Legenda
Types
Blauw  Appartement type A
Groen  Appartement type B
Geel Appartement type C
Oranje  Appartement type D
Wit  Algemene ruimtes

Ruimtes
A Hoofdentree met postkasten en beldrukkers
B Entreehal met wachtbankje lift en hoofdtrappenhuis
C Multifunctionele ruimte / brasserie
D Algemene keuken
E Teampost
F Binnenplaats begane grond
G Algemene berging (plaats voor scootmobiel)
H Afvalberging
I Techniekruimte
J Multifunctionele ruimte 1e verdieping
K Binnenplaats 1e verdieping
L Multifunctionele ruimte 2e verdieping
K Binnenplaats 2e verdieping

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Begane grond



Woningtypen

Woningtype A
woonoppervlak: 64 m2
brutovloeroppervlak 68 m2

Woningtype B
woonoppervlak: 72 m2
brutovloeroppervlak: 78 m2



Woningtype C
woonoppervlak: 76 m2
brutovloeroppervlak: 82m2

Woningtype D
woonoppervlak: 71 m2
brutovloeroppervalk: 76 m2



Zorg & welzijn

WoonZorgCentrum nieuwe uitvalsbasis voor Aafje

Het WoonZorgCentrum is bedoeld voor 
Heerjansdammers met een zorgindica-
tie. De mate van zorg die de bewoners 
straks krijgen, is afhankelijk van deze 
indicatie. Het kan variëren van huishou-
delijke hulp tot intensieve, persoonlijke 
verzorging. 

De nieuwe zorgstructuur die we in Neder-
land krijgen, is erop gebaseerd dat mensen 
zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wo-
nen. In het WoonZorgCentrum is hiermee 
rekening gehouden. De appartementen 
zijn zo ingericht dat inwoners hier ook 
kunnen blijven wonen, als de zorgvraag 

Als het WoonZorgCentrum in 2015 haar 
deuren opent, biedt zorgorganisatie 
Aafje haar diensten en activiteiten ook 
aan de bewoners van dit nieuwe woon-
complex aan. Daarnaast blijft Aafje de 
diensten leveren, die zij nu vanuit de 
portakabin aanbiedt. 

Voor inwoners van Heerjansdam die thuis 
of straks in het WoonZorgCentrum wonen 
en niet meer alles zelf kunnen, biedt Aafje 
uitkomst. Zeven dagen per week, tijdelijk 
of voor langere tijd. De zorg varieert van 
huishoudelijke ondersteuning tot per-
soonlijke verzorging, zoals ondersteuning 
bij het douchen en aankleden. Ook kan
Aafje  verpleegkundige en gespecialiseerde 
zorg regelen. Tijdens het verpleegkundig 
spreekuur kunnen inwoners van Heerjans-
dam kleine gezondheidstesten laten doen 
en krijgen zij tips om gezond te blijven. Er 

zwaarder wordt. Naast het ontvangen van 
zorg, is er in het gebouw ook ruimte voor 
het organiseren van welzijns- en dienstver-
leningsactiviteiten. Dit is het terrein van de 
SWOZ.Deze stichting is geen onbekende 
in Heerjansdam. Vanuit de portakabin aan 
de Sportlaan organiseren zij nu al, samen 
met de Stichting Welzijn Senioren Heer-
jansdam (SWSH), activiteiten voor ouderen 
in het dorp. In deze samenwerking zal ook 
Aafje gaan deelnemen. 

Gezellige activiteiten
Op dit moment organiseert de SWOZ al al-
lerlei activiteiten, zoals seniorengym, een 

zijn korte lijnen met de huisarts en andere 
(zorg) organisaties. Ook is er een intensieve 
samenwerking tussen de zorgteams en de 
gespecialiseerd verpleegkundigen. 

Gemaksdienst aan huis
Vanaf 1 januari 2015 kunnen inwoners van 
Heerjansdam ook gebruik maken van ‘Met 
hulp van Aafje’. Hiermee kunt u gemaks-
diensten aan huis aanvragen. ‘Met hulp 
van Aafje’ kan u van alle gemakken voor-
zien: van maaltijdenservice, was-en strijk-
service tot aan een pedicure of kapster aan 
huis. Voor meer informatie over ‘Met hulp 
van Aafje’,  kunt u contact opnemen via te-
lefoonnummer 0180-642410 of door een 
e-mail te sturen naar methulpvan@aafje.nl. 

Altijd een vertrouwd gezicht
Wanneer u structureel hulp nodig heeft, is 
het prettig als u niet te veel verschillende 

computercursus en een gezellige soos, 
waar gekaart en gebiljart kan worden. Al 
deze activiteiten gaan straks over naar het 
WoonZorgCentrum. Ook de bestaande 
diensten, zoals de warme maaltijden en 
de alarmering, verhuizen gewoon mee. 
Daarnaast is er straks ruimte om nieuwe 
activiteiten te starten, zoals bijvoorbeeld 
een cursus valpreventie. De activiteiten 
worden nu voor een groot deel in samen-
werking met Heerjansdamse vrijwilligers 
georganiseerd. Dat zal ook straks zo blij-
ven, aangezien de bereidheid om te hel-
pen, erg groot is. 

gezichten ziet. Bij Aafje staat de klant cen-
traal en wordt de zorg zo veel mogelijk 
door dezelfde personen geleverd. Veel 
medewerkers wonen in of vlakbij Heer-
jansdam. Het zijn toegewijde mensen die, 
als het kan, een luisterend oor bieden, 
meedenken met de klant en samen kij-
ken hoe zij de zorg krijgen die het beste 
bij hun past. Ook voor het brede aanbod 
aan gemaksdiensten, personenalarmering, 
hulpmiddelen, begeleiding of een speci-
alist kunnen inwoners van Heerjansdam 
bij Aafje terecht. Het zorgteam heeft ken-
nis van het aanbod van zorg en welzijn in 
Heerjansdam of omgeving en legt graag 
het contact om dit te regelen.
 
Meer weten over de diensten van Aafje? 
Bel de klantenservice: 088 8 233 233 of 
mail naar info@aafje.nl.

In het WoonZorgCentrum zijn er ruimtes gereser-
veerd voor verschillende activiteiten. Over de pre-
cieze invulling van deze ruimte zijn de gesprekken 
met SWOZ en Aafje in volle gang. Deze brasserie/es-
pressocorner is bedoeld als ontmoetingspunt, waar 
bewoners en andere dorpsgenoten op gezette tij-
den een kopje koffie kunnen drinken en samen met 
anderen een warme maaltijd kunnen eten. 

Ook zijn er verschillende ruimtes die gebruikt kun-
nen worden voor activiteiten voor bewoners en 
andere dorpsgenoten, zoals toneel– en muziekuit-
voeringen, vergaderingen, bijeenkomsten en expo-
sities.



Zorgindicatie 
Toekomstige bewoners van het Woon-
ZorgCentrum hebben een indicatie 
nodig om een woning te mogen hu-
ren. Op dit moment verzorgt het Cen-
trum Indicatiestelling Zorg (CIZ) dit. 
Vanaf 2015 komt hier verandering in. 
Het CIZ draagt dit dan over aan de 
Gemeente Zwijndrecht. Zij zal dit naar 
alle waarschijnlijkheid uitbesteden 
aan de wijkverpleging. De betreffende 
wijkverpleegkundige zal dan de in-
dicatie stellen op basis van de zorg-
vraag.

Het financiële plaatje

Huurtoeslag

Energiekosten
Door innovatieve toepassingen op het 
gebied van energiebesparing, duurza-
me energie en hoge isolatiewaarden 
zullen de kosten voor energie laag 
zijn. 
Ten opzichte van vergelijkbare be-
staande appartementen komen we nu 
tot een besparing van ± 30%.

De appartementen in het WoonZorgCentrum zijn bedoeld 
voor mensen met een zorgvraag.

De huurprijzen zijn nog niet definitief, maar zullen tussen de 560 en 690 euro liggen. De ligging 
en de afmeting van de appartementen zullen uiteindelijk de definitieve huurprijs bepalen.  

Als u in verhouding tot uw inkomen te veel 
geld kwijt bent aan huur, dan komt u in aan-
merking voor huurtoeslag. De aanvraag en 
uitbetaling hiervan loopt via de Belasting-
dienst. Om in aanmerking te komen voor 
huurtoeslag moet u aan de volgende voor-
waarden voldoen:
• U moet 18 jaar of ouder zijn (of minderjarig 

en getrouwd);
• U (en uw eventuele medebewoners) heb-

ben de Nederlandse nationaliteit of heb-
ben een verblijfsvergunning met recht op 
sociale voorzieningen;

• Iedereen die bij u woont staat ingeschre-
ven bij de gemeente op het adres waar-
voor u toeslag aanvraagt;

• U huurt een zelfstandige woning (woon-
ruimte met een eigen toegangsdeur, toilet 
en keuken);

• Het gaat hier om de ‘rekenhuur’. Dit is de 
kale huurprijs (of als dat lager is, de maxi-
male huurprijs).;

• De ’ rekenhuur’ moet  liggen tussen de be-
dragen zoals aangegeven in ’ tabel huur-
grenzen 2014’;

• Als u vermogen heeft moet dit onder het 
heffingsvrije vermogen liggen;

• Uw inkomen mag niet te hoog zijn, zie ta-
bel ‘maximaal inkomen 2014’; 

Hoe kunt u huurtoeslag aanvragen?
Denkt u recht te hebben op huurtoeslag? 
Dan kunt u dit op twee manieren aanvra-
gen bij de Belastingdienst: elektronisch 
of op papier. De snelste en makkelijkste 
manier is om de huurtoeslag direct elek-
tronisch aan te vragen. Dit kan door het 
downloaden van het aanvraagprogramma 

via de website www.toeslagen.nl. U kunt 
ook een aanvraagformulier opvragen via 
de Belastingtelefoon: 0800 – 0543. 

Wijzigingen meteen doorgeven
De huurtoeslag wordt berekend over 
uw huidige inkomen. Als uw inkomen in 
de loop van het jaar wijzigt, dan moet u 
dit direct aan de belastingdienst door-
geven. De huurtoeslag wordt dan vanaf 
de volgende maand automatisch aan-
gepast. Geeft u eventuele wijzigingen 
niet meteen door, dan loopt u het risico 
dat u achteraf geld moet terugbetalen.  
U kunt alles uitgebreid nalezen op  
www.toeslagen.nl. Daar kunt u ook zelf be-
rekenen of u recht heeft op huurtoeslag.

Tabel huurgrenzen 2014

onder 23 (zonder kind) 23 t/m 64 jaar (en 
onder 23 met kind)

65+

Minimale huur € 226,98 € 226,98 € 215,16 / 223,35

Maximale huur € 389,05 € 699,48 € 699,48

Tabel maximaal inkomen 2014

jonger dan 65 jaar ouder dan 65 jaar *

u woont alleen € 21.600 € 21.600

u heeft medebewoners € 29.325 € 29.400

* Om als ouderenhuishouden te worden aangemerkt, moet u op 1 januari 65 jaar of ouder zijn. Woont u 
niet alleen, dan moet de meest verdienende  persoon op 1 januari 65 jaar of ouder zijn.

Servicekosten
Naast de huur en kosten voor energie-
verbruik moet ook rekening gehou-
den worden met servicekosten.
Momenteel werken wij aan de onder-
bouwing hiervoor. We streven ernaar 
om ook deze kosten zo laag mogelijk 
te houden.

Rekenvoorbeeld huurtoeslag
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Prijsvraag
Een mooi gebouw verdient een 
mooie naam.  Wij zijn hier voor 
het WoonZorgCentrum nog 
steeds naar op zoek. Heeft een 
idee voor een mooie, toepasse-
lijke of bijzondere naam? Laat het 
ons weten!

De winnaar wint, naast de eer dat 
de door hem of haar bedachte 
naam op het gebouw wordt ge-
projecteerd, ook waardebonnen 
twv 100 euro, te besteden bij de 
Heerjansdamse middenstand.

U kunt uw voorstel per post of 
via de e-mail naar ons toesturen. 
Ook kunt u uw voorstel tijdens 
openingstijden afgeven bij het 
kantoor van de Woningbouwver-
eniging  aan de Kromme Nering. 

Maximaal 1 inzending per per-
soon. Over de uitslag kan niet 
worden gecorrespondeerd.

Interesse?
Heeft u interesse in een appartement 
in het WoonZorgCentrum? Geef dit dan 
door aan de Woningbouwvereniging. Wij 
plaatsen u dan op de belangstellingslijst. 
Dit kan door langs te gaan bij het kantoor 
van de woningbouwvereniging aan de 
Kromme Nering 12, door te bellen naar 
telefoonnummer 078-6772118 of door 
een e-mail te sturen naar info@wbvheer-
jansdam.nl.

Planning
Bouwrijp maken bouwterrein 
december 2014 / januari 2015

Aanvang bouwwerkzaamheden 
januari 2015

Prognose oplevering 
november / december 2015

Ingebruikname gebouw 
december 2015

Succesvolle  
informatieavond

Op 27 november heeft de woningbouw-
vereniging in Eetcafe het Dorpshuis een 
presentatie gegeven over het WoonZorg-
Centrum. Het was goed om te zien dat de 
belangstelling groot en de opkomst hoog 
was. De aanwezigen kregen een presen-
tatie van het gebouw, verzorgd door EGM 
architecten, SWOZ en Aafje. Na afloop 
was er uiteraard gelegenheid tot het stel-
len van vragen.


