Inleunwoningen
Locatie De Honinghoeve

Wilt u zelfstandig wonen, maar gebruik maken van voorzieningen die
voor u het leven veiliger, comfortabeler en gezelliger maken?
Woonzorgcentrum De Honinghoeve, onderdeel van zorgorganisatie
De Waalboog kan u deze dienstverlening en service bieden. De
Waalboog verhuurt twee inleunwoningen die gevestigd zijn in
woonzorgcentrum De Honinghoeve in Neerbosch-Oost in Nijmegen.
Inleunwoning
Een inleunwoning is een zelfstandige woning voor ouderen die direct in het
woonzorgcentrum is gebouwd. Als bewoner van deze woning kunt u gebruik
maken van de voorzieningen en faciliteiten die De Honinghoeve u biedt.
Op de begane grond van woonzorgcentrum De Honinghoeve zijn inpandig
twee inleunwoningen gebouwd. Deze woningen hebben een eigen entree en
huisnummer. .
Er zijn twee 3-kamerappartementen Ieder appartement heeft een ruime
keuken, een woonkamer, een aparte slaapkamer en een badkamer. De ruimten
zijn zo ingericht dat u, indien nodig, zorg geboden kan worden. De
inleunwoningen beschikken over een eigen tuin/terras. Het terras is betegeld
en met een lage heg omrand.
Adres inleunwoningen
Fanfarestraat 71 / Fanfarestraat 73
6544 NV Nijmegen
Hieronder volgt specifieke informatie over de woningen.

De Honinghoeve
Woonzorgcentrum De Honinghoeve, gelegen in Neerbosch-Oost, beschikt
over verzorgings- en verpleegappartementen, zes kleinschalige woningen voor
ieder zes cliënten die verpleeghuiszorg nodig hebben en twee
inleunwoningen. De Honinghoeve is modern ingericht.

Het woonzorgcentrum kenmerkt zich door het lichte heldere
kleurgebruik en de vele ramen waardoor de groene omgeving
overal zichtbaar is. In het woonzorgcentrum is een kapper,
winkeltje en een restaurant ‘De Brasserie’ aanwezig. Daarnaast
heeft De Honinghoeve een doorgang naar de seniorenflat
Notenbalk en de kerk de Goede Herder.
Neerbosch-Oost is een gemoedelijke wijk met veel voorzieningen
op loopafstand zoals het winkelcentrum ‘Notenhout’, supermarkt
en diverse kleine winkels.

Faciliteiten
U kunt gebruik maken van de faciliteiten van De Honinghoeve. U
kunt deelnemen aan activiteiten, een maaltijd gebruiken in de
Brasserie of zelfs een ruimte huren voor bijvoorbeeld het vieren
van uw verjaardag. U kunt bij de medewerkers van de Brasserie
vragen naar de mogelijkheden.

Prijs
Voor de inleunwoningen zijn de huurprijzen vastgesteld op het
landelijk puntensysteem. Naast de huurprijs wordt een vast bedrag
per maand aan (voorschot) servicekosten in rekening gebracht. De
servicekosten staan voor onder andere de schoonmaak van de
gemeenschappelijke ruimten, het toezicht van de huismeester en
energieverbruik. Voor de actuele prijzen verwijzen wij u graag naar
de Zorgbemiddeling van De Waalboog.
Extra service
Behalve van de voorzieningen die betaald worden uit de
servicekosten, kunt u gebruik maken van verschillende
voorzieningen van De Honinghoeve. De Waalboog biedt u een
aanvullende service. Omdat u voor een aantal kleine
onderhoudswerkzaamheden zelf verantwoordelijk bent biedt De
Waalboog u deze aanvullende service aan. U kunt tegen betaling
een professionele medewerker van De Waalboog vragen
werkzaamheden uit te voeren.

Wie komt in aanmerking?
De mensen die wonen in een inleunwoning zijn in principe nog
zelfstandig, maar kunnen ondersteuning nodig hebben. U heeft voor
deze woning geen indicatie nodig.
Mocht u zorg nodig hebben, dan kijken we samen met u naar de
mogelijkheden. U kunt hierover een afspraak maken met de
Zorgbemiddeling van De Waalboog. U kunt daarnaast bij ze terecht
voor:
•
•
•
•

Informatie over wonen, zorg en welzijn binnen de locaties van
De Waalboog
Vragen over wachttijden
Hulp bij het aanvragen van een indicatie Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ) & Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Het maken van een afspraak met een zorgbemiddelaar

Indien er niet direct een woning vrij is, kunt u contact opnemen met
de Zorgbemiddeling van De Waalboog tel. 024 - 382 64 83. U wordt
dan op de wachtlijst geplaatst bij de inleunwoning van uw voorkeur. U
krijgt bericht zodra er plaats is.

Meer informatie
Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen? Dan kunt u
telefonisch contact opnemen met de Zorgbemiddeling van De
Waalboog
Telefoon: 024 - 382 64 83
E-mail: zorgbemiddeling@waalboog
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