Vragen over de woningen?

Heb je vragen over de woningen?
Wil je graag weten of je in aanmerking komt?
Wil je je hiervoor inschrijven?

Onze openingsuren zijn wegens COVID-19
aangepast. Onze burelen zijn momenteel niet
vrij toegankelijk, je kan wel een afspraak
maken.

Contacteer ons via telefoon of via mail en wij
helpen je graag verder.
✓ 015/24.71.86 (druk 2 – 1)
✓ info@hkh.vlaanderen

Interesse in dit project?
Je moet voldoen aan de inkomens- en
eigendomsvoorwaarden voor een sociale
huurwoning.
Deze voorwaarden vind je terug op onze
website (www.huisvestingheistputte.be) of
neem contact met ons op.

Wie krijgt er voorrang?
Absolute voorrang:
Jij of één van je gezinsleden hebt een
persoonsvolgend budget (PVB) of een
rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) dat je
wil besteden aan de thuiszorg.
Secundaire voorrang:
Jij of één van je gezinsleden heeft een medisch
attest van rolstoelafhankelijkheid.
Kom je in aanmerking voor een voorrang?
Bezorg ons hiervan een bewijs zodat we deze
voorrang kunnen toekennen.

Plantijnlaan 2, 2220 Heist o/d Berg
tel: 015/24.71.86 (druk 2 – 1)
mail: info@hkh.vlaanderen
www.huisvestingheistputte.be

Graanweg Wiekevorst

Aangepaste woningen

Persoonlijke zorg en ondersteuning
Bij voldoende belangstelling bij personen met

Welke woningen zijn er?

✓ 9 woningen met 2 slaapkamers
✓ 9 woningen met 4 slaapkamers
Deze woningen zijn aangepast aan een fysieke
handicap.

✓ 9 duplexwoningen met 3 slaapkamers
✓ 1 bejaardenwoning met 1 slaapkamer

✓ een persoonsvolgend budget (PVB)
✓ een rechtstreeks toegankelijke hulp
(RTH)
kan er een systeem opgezet worden voor
thuiszorgondersteuning door
✓ Apojo
✓ Zewopa-inclusief Wonen
✓ Woonzorgcentrum Sint-Jozef

Vragen over de zorgverlening?

Info over het PVB/RTH-budget?

Apojo (mobiele begeleiding aan huis en
persoonlijke assistentie):
www.apojo.be
aanhuis@apojo.be
Zewopa-Inclusief Wonen (mobiele
begeleiding):
www.inclusiefwonen.be
Laura.vanostade@zewopa.be

Verwachte inhuurname: medio 2021
Mogelijke zorgpartners?
Kan ik de woningen bezichtigen?

Wanneer het project volledig klaar is, krijgen
alle kandidaten op de wachtlijst een
uitnodiging voor de kijkdag.
Tijdens deze kijkdag kan je beslissen of je
kandidaat wenst te blijven voor dit project.
Na de kijkdag worden de toewijzingslijsten
opgemaakt en goedgekeurd door de Raad van
Bestuur.

Woonzorgcentrum Sint-Jozef / Zusters van
Berlaar (thuisverpleging, buurtrestaurant,
faciliteiten van een dienstencentrum,
aansluiting op noodoproepsysteem):
www.sintjozefwiekevorst.be
buurtzorg.wiekevorst@zusters-berlaar.be

Thuiszorg:
thuiszorg@heist-op-den-berg.be
015/23.87.84

