
            
 

 
AANVULLENDE INFORMATIE OVER 55+ EN ZORGWONINGEN 

Bent u op leeftijd en denkt u aan de toekomst? Dan is de kans groot dat u ook nadenkt over uw 
zorgvraag en uw woonsituatie. Misschien is uw huidige woning wel te groot, wordt de tuin u teveel of 
wordt het traplopen steeds moeilijker. 
 
Tegenwoordig kan in bijna elke woning zorg aan huis worden geleverd. Ook kunnen vaak 
aanpassingen worden gedaan om uw woning beter geschikt te maken. Het is dus niet altijd nodig om 
te verhuizen. Meer informatie over woningaanpassingen kunt u krijgen bij het zorgloket van de 
gemeente Putten. 
 
Welke mogelijkheden zijn er? 
Geeft u de voorkeur aan verhuizen naar een geschikte 55+woning, dan zijn er verschillende 
mogelijkheden. 
 

1. Reguliere 55+woningen.  
Dit zijn zelfstandige woningen, die verspreid liggen over Putten. U kunt denken aan de 
woningen aan de Sparrenhof, Vijverhof, Willem Alexanderhof e.d. Woningstichting Putten 
verhuurt 303 woningen die primair bestemd zijn voor mensen van 55 jaar of ouder. Daarnaast 
zijn er nog circa 189 woningen die niet primair bestemd zijn voor ouderen, maar die wel goed 
door ouderen kunnen worden bewoond omdat ze geen trappen hebben. 
 

2. Zorgwoningen. 
Ook dit zijn zelfstandige woningen. Deze woningen liggen dicht bij de zorgcentra Elim en De 
Schauw. De bewoners kunnen eenvoudig gebruik maken van de voorzieningen en diensten, 
zoals de brasserie, het advies- en behandelcentrum, de pedicure, fysiotherapeut of de kapper. 
U kunt hierbij denken aan de woningen van de Pastorye, het Kerckepad, De Schauwhof, 
Schauwstaete en Schauwzicht. Deze woningen zijn speciaal bestemd voor mensen die meer 
zorg aan huis nodig hebben.  

 
In de bijlage is een overzicht opgenomen van de reguliere 55+woningen en de zorgwoningen in 
Putten.  
 
Hoe komt u aan een 55+ of zorgwoning? 
Voor een reguliere 55+woning kunt u zich inschrijven bij www.hurennoordveluwe.nl. Vrijkomende 
huurwoningen worden ook op deze website geadverteerd. Voor deze woningen komt u alleen in 
aanmerking als u reageert op een woningadvertentie en voldoet aan de eisen van “passend 
toewijzen”. Meer informatie over de toewijzing van reguliere 55+woningen vindt u op 
www.hurennoordveluwe.nl. 
 
Voor een zorgwoning kunt u zich inschrijven bij het servicebureau van de Zorggroep Noordwest-
Veluwe (ZNWV). Voor deze woningen komt u alleen in aanmerking als u een zorgindicatie heeft. Uw 
inkomen en huishoudgrootte moeten voldoen aan de eisen van “passend toewijzen”. Meer informatie 
hierover kunt u krijgen via het servicebureau of op www.hurennoordveluwe.nl.   
 
U kunt zich niet voor een zorgwoning inschrijven als u alleen een indicatie van het WMO-loket heeft 
voor huishoudelijke hulp. Wel kunt u zich inschrijven bij www.hurennoordveluwe.nl. 
 
Welke situatie is op u van toepassing? 
Om u te helpen hebben wij in de bijlage een aantal vragen geformuleerd, zodat u gemakkelijk kunt 
kijken wat in uw situatie van toepassing is. 
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Tot slot 
 
Wij hopen dat u snel de woonsituatie vindt die bij u past. Echter, de vraag naar 55+ en zorgwoningen 
is in Putten groter dan het aanbod. Daarom kan het soms langer duren dan u zou willen. Natuurlijk 
staat het u vrij om ook in de regiogemeenten naar geschikte woonruimte te zoeken.  
 
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Woningstichting Putten, het servicebureau van de 
ZNWV of met het zorgloket van de gemeente Putten. 
 
Woningstichting Putten  ZNWV     Zorgloket Gemeente Putten 
Postbus 230    Postbus 15    Fontanusplein 1 
3880 AE PUTTEN  3850 AA  ERMELO   3880 BZ PUTTEN 
(0341) 35 74 05   (0341) 56 80 00    (0341) 35 91 11 
info@wsputten.nl  servicebureau@znwv.nl  info@putten.nl 
www.wsputten.nl  www.znwv.nl    www.lokaalloket.nl/putten 
 

 
Overzicht 55+woningen en zorgwoningen in Putten 

55+woningen 
Dit zijn zelfstandige woningen die speciaal geschikt zijn voor bewoning door ouderen. In deze 
woningen kan ook zorg aan huis worden geleverd. Tussen haakjes staat het aantal woningen in de 
betreffende straat. Er zijn overigens ook andere gelijkvloerse woningen in Putten die niet speciaal 
bestemd zijn voor ouderen, maar die wel goed door ouderen kunnen worden bewoond. Deze staan 
niet vermeld op dit overzicht. 
 
Appartementen met lift (98) Grondgebonden woningen (205) 
Brinkstraat (47) Van Damhof (18) 
Pancratiushof (14) Esdoornlaan (8) 
Torenlaan (16) Gebbekuillaan (5) 
 Da Costastraat (5) Groeneveltstraat (11) 
 Garderenseweg (7) Havikstraat (4) 
 Van Damstraat (9) Molenstraat (6) 
  Molenstraat en Molenweg van ZNWV (23) 
  Pinnenburgerweg (7) 
  P.C. Hooftstraat (5) 
  Schoolstraat (4) 
  Sophialaan (11) 
  Sparrenhof (34) 
  Tollensstraat (4) 
  De Vierwinden (16) 
  Vijverhof (18) 
  Willem Alexanderhof (18) 
  Garderenseweg (5) 
  Da Costastraat (8) 

 
Zorgwoningen 
Dit zijn zelfstandige woningen, die dicht bij de woonzorgcentra Elim en De Schauw liggen. De 
bewoners kunnen door de nabijheid gemakkelijk gebruik maken van de voorzieningen van deze 
woonzorgcentra.  
 

Appartementen met lift (146) 
(deels op de begane grond) 

Grondgebonden woningen (7) 
  

Pastorije (28) Engweg (7) 
Kerckepad (23)   
Schauwhof (20)   
Schauwplein (75)   



 
 
Stroomschema zorgwoningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heeft u een zorgindicatie? Ja U kunt zich inschrijven bij 
www.hurennoordveluwe.nl 
en de ZNWV 

Nee 

U kunt zich inschrijven bij 
www.hurennoordveluwe.nl  

Afhankelijk van de 
wachtlijst wordt u 
benaderd door 
ZNWV voor een 
zorgwoning in Putten 

Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen kunt u reageren op de 
vrijkomende huurwoningen op www.hurennoordveluwe.nl  
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