
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uitnodiging bezoek modelwoning 
Onderwerp: Verhuur na de verbouwing 
 
Beste cliënt, eerste contactpersoon en familieleden, 
 
De verbouwing van De Vier Dorpen is in volle gang. Hoogste tijd om u te informeren over de 
veranderingen en wat dit voor u gaat betekenen. Voor die informatie willen we u graag uitnodigen in 
een modelwoning. Dan kunt u direct met eigen ogen zien hoe het wonen in De Vier Dorpen er na de 
verbouwing uit gaat zien. Het bezoek gaat op afspraak. U kunt zelf aangeven welk van de onderstaande 
momenten u goed uitkomt:  
 
10 februari 

- 09:00 – 12:00 
- 12:00 – 15:00 
- 15:00 – 18:00 
- 18:00 – 21:00 

 
14 februari 

- 09:00 – 12:00 
- 12:00 – 15:00 
- 15:00 – 18:00 
- 18:00 – 21:00 

 
De modelwoning bevindt zich in het gebouw van De Vier Dorpen in Beekbergen. 
 
Waar krijgt u informatie over? 
Omdat u bewoner, familielid of contactpersoon bent, willen wij u graag uitleggen wat er gaat 
veranderen. Daarnaast is het voor ons goed om te weten wat er nodig is om dit samen met u te regelen. 
Wat verandert er in mijn situatie? Kan ik straks gewoon in De Vier Dorpen blijven wonen? Wat voor 
gevolgen heeft het scheiden van wonen en zorg voor mij? Krijg ik gewoon zorg blijven afnemen van 
Zorggroep Apeldoorn e.o? Op al deze vragen, en natuurlijk uw eigen vragen, kunt u antwoord krijgen. 
Ook laten wij u natuurlijk graag zien hoe de woningen worden opgeleverd en voor welke drie soorten 
afwerkingen u kunt kiezen.  
 
Wilt u deelnemen? 
Om u aan te melden voor deze bijeenkomst kunt u een mailtje sturen naar vierdorpen@habion.nl. 
Vermeld in de aanhef ‘Verhuur na de verbouwing’ en geef in de mail uw eerste en tweede voorkeur 
voor een moment aan. Vanwege de coronamaatregelen kunnen er maximaal 2 personen per bewoner 
meekomen. Kunt u niet komen op één van de momenten of bent u onverhoopt verhinderd? Dat is 
geen probleem. U ontvangt namelijk na afloop van ons een verslag met alle vragen en antwoorden die 
er gesteld en gegeven zijn.  

Er is later opnieuw gelegenheid voor een bezoek aan de modelwoning.  
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Heeft u nu al vragen? 
Heeft u nu al vragen over de verbouwing van De Vier Dorpen en de nieuwe situatie? Op de volgende 
pagina vindt u 8 veel gestelde vragen. Zit uw vraag er niet tussen? Laat het ons gerust weten door te 
mailen naar: vierdorpen@habion.nl.  
 
We hopen u binnenkort te ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens Team Vernieuwing De Vier Dorpen 
Shirley Hagen (Zorggroep Apeldoorn e.o.) en René Ploeger (Habion) 
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8 Veel gestelde vragen  
 

1. Na de verbouwing kunnen bewoners in De Vier Dorpen blijven wonen op basis van scheiden van 
wonen en zorg. Wat houdt dit in? 
Scheiden van wonen en zorg betekent dat u uw woning en de zorg apart betaalt. U huurt op dit 

moment uw woning inclusief volledige zorg van Zorggroep Apeldoorn e.o. Straks huurt u uw 
zelfstandige woning via Habion en regelt u uw zorg apart bij Zorggroep Apeldoorn e.o.  
 

2. Waarom is er gekozen voor het scheiden van wonen en zorg? 

Het scheiden van wonen en zorg heeft meerdere doelen. Zo kunt u zelf afspraken maken over de zorg 
die u wilt ontvangen. Dit geeft u meer keuzevrijheid. Bijkomstig voordeel is dat u dan alleen de zorg 
betaalt die u wenst te ontvangen. U kunt dus altijd in deze woning blijven wonen, wat uw zorgvraag 

ook is.  
 

3. Wat ga ik straks betalen? 

De gemiddelde prijs van een woning ligt tussen de 685 euro en de 710 euro netto. Bij deze woningen 
heeft u mogelijk recht op huurtoeslag. Daarnaast zijn er ook een aantal appartementen die tot de vrije 

sector horen. Deze woningen vallen buiten de bovengenoemde prijzen.  
 
De kosten die u kwijt bent aan zorg, hangt af van hoeveel zorg u nodig heeft. Het mooie van het 

scheiden van wonen en zorg is namelijk dat u alleen afneemt wat u nodig heeft. Verandert die behoefte 
in de loop der jaren? Dan kunt u in elk geval gewoon in uw eigen woning blijven wonen. 

 
In de huidige situatie betaalt u als bewoner een eigen bijdrage voor het wonen en de zorg die afhangt 
van de hoogte van uw inkomen. Deze bijdrage vervalt als u zelfstandig een appartement huurt. In 

plaats daarvan moet u alleen een eigen bijdrage voor zorg betalen. Deze valt dus een stuk lager uit. In 

de nieuwe situatie heeft u ook mogelijk recht op huursubsidie. De hoogte daarvan is afhankelijk van 

uw inkomen, eigen vermogen en de hoogte van de huur.  

 
Wat er nog meer verandert is de inkomensafhankelijke bijdrage. Op dit moment  betaalt elke bewoner 
dezelfde bijdrage. Straks wordt deze bijdrage gebaseerd op de grootte van het appartement waarin u 

woont. 
 

4. Hoe worden de woningen verdeeld?  
Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u weer een fijne plek krijgt om te wonen. Wij begrijpen 
dat u waarde hecht aan een bekend uitzicht of een bepaalde verdieping. Het verdelen van de woningen 

doen wij op basis van de wensen van de bewoners én op basis van uw situatie. Hierover geven wij u 
tijdens het bezoek aan de modelwoning graag meer informatie. 
 

5. Hoe worden de woningen opgeleverd?  
De woningen worden standaard behangklaar en zonder vloer opgeleverd. Om uw terugkeer zo soepel 
mogelijk te laten verlopen en u en uw familieleden te ontlasten bieden wij een drietal afwerkpakketten 
aan. U kunt ervoor kiezen om de woning te laten behangen, schilderen en een vloer te laten leggen. 

Hierover geven wij u graag informatie tijdens uw bezoek aan de modelwoning.  
 

 

 



 

 
 
 
6. Hoe weet ik of ik recht heb op huurtoeslag? 

Op de website van de belastingdienst kunt u zien of u recht heeft op huurtoeslag. Om een 
proefberekening te maken gaat u naar de onderstaande link. U klikt op ‘huurtoeslag’, daarna op 

‘proefberekening maken’ en tot slot op ‘proefberekening’.  
 

Tijdens de proefberekening moet u ook ‘subsidiabele componenten’ invullen. Deze kosten zijn nog niet 
definitief bekend. Om een goed beeld te krijgen, kunt u bij elk component 10 euro invullen. 
 
https://bit.ly/3GVXkNd 

 

7. Houden we de zorg die we nu ook ontvangen? 
Wanneer u op De Vier Dorpen gaat wonen, dan gaat u zorg ontvangen via de regeling ‘Volledig Pakket 
Thuis’ (VPT). Dit betekent dat u alle zorg die in een verpleeghuis wordt verleend ook straks in uw eigen 
appartement kunt ontvangen. Heeft u eerder op De Vier Dorpen gewoond? Dan krijgt u dezelfde zorg. 
Hierbij kunt u denken aan verpleging, persoonlijke verzorging, welzijn, begeleiding, behandeling, 
ontvangen van maaltijden en schoonhouden van woonruimtes. Zorggroep Apeldoorn e.o. is 
verantwoordelijk voor het verlenen en het coördineren van de zorg. 
 

Voor deze zorg komt u in aanmerking als u verzekerd bent en een indicatie voor de Wet Langdurige 

Zorg (Wlz) heeft. Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van de persoonlijke 
omstandigheden. Wanneer u vragen heeft over het ontvangen van ‘Volledig Pakket Thuis’ op De Vier 

Dorpen, kunt u contact opnemen met Emma Oostewechel of Shirley Hagen van Zorggroep Apeldoorn 
e.o. (emma.oostewechel@zgapeldoorn.nl / shirley.hagen@zgapeldoorn.nl) 
 

8. Hoe blijf ik op de hoogte van alle ontwikkelingen? 
Via een nieuwsbrief gaan wij u op de hoogte houden van alle ontwikkelen.  
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