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Nieuwsbrief Verhuisadviseur Senioren  
 

Ook in 2019 begeleidt de Verhuisadviseur Utrechtse senioren die kleiner en comfortabeler willen 

gaan wonen. In deze nieuwsbrief leest u over de nieuwste ontwikkelingen.   

 

Stand van zaken  

Door voortzetting van de Verhuisadviseur in 

2019 zijn bestaande cliënten verzekerd van hun 

begeleiding. Ook kunnen nieuwe senioren zich 

aanmelden voor hulp en advies!  

De Verhuisadviseur bestaat nu 5 jaar en heeft 

ruim 600 huishoudens begeleid bij vragen rond 

verhuizen. 205 huishoudens hebben mede met 

onze hulp een andere passende woning 

gevonden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat doet de Verhuisadviseur ook al weer? 

Wij begeleiden inwoners uit Utrecht van 55 jaar 

en ouder die willen of moeten verhuizen naar 

een beter passende woning. We helpen de 

woonwensen en financiele situatie in kaart te 

brengen, informeren over regelgeving en 

geschikt woningaanbod en helpen bij het vinden 

van een andere woning.  

 

Naast huurders ook woningeigenaren!  

Wij kunnen huurders begeleiden die een grote 

sociale huurwoning van een woningcorporatie 

achterlaten. Andere huurders kunnen telefonisch 

advies krijgen. Nieuw is, dat wij vanaf 2018 ook 

Utrechtse woningeigenaren ondersteunen. De 

steun aan huurders is gratis, voor eigenaren zijn 

er kosten aan verbonden.  

 
 

 
Voorrang en korting  
Er zijn verschillende regelingen die de 

verhuiskansen van oudere huurders met een 

grote woning verhogen en belemmeringen 

wegnemen. Een voorbeeld zijn de voorrangs- en 

huurkortingsregeling. De verhuisadviseur is op  

de hoogte en kan senioren hierin wegwijs 

maken. 

 

Samenwerking Wonen Welzijn Zorg 

In de afgelopen vijf jaar heeft de Verhuisadviseur 

Senioren met veel professionals uit wonen, 

welzijn en zorg samengewerkt. We hebben een 

wederzijdse doorverwijsfunctie. En vaak werken 

we samen in de verdere begeleiding van de 

woningzoekende. Wij hopen dat we deze 

samenwerking in 2019 kunnen voortzetten!   

 
Website en folder 

In de bijlage en op onze website vindt u onze 

flyer. Deze kunt u achterlaten bij mensen die niet 

meer passend wonen en mogelijk hulp nodig 

hebben bij het vinden van een andere woning. 

Wil u een stapeltje gedrukte exemplaren? Laat 

het ons weten.  Op onze website vindt u veel 

aanvullende informatie die nuttig is bij het vinden 

van een andere woning. 
 

Bereikbaarheid 

Wij zijn bereikbaar op dinsdag tot en met 

donderdag van 10.00 tot 14.00 uur op 

telefoonnummer (030) 236 18 04 en e-mail 

verhuisadviseur@stade.nl  

 

Graag tot horens of ziens in 2019! 

 

Het team van de Verhuisadviseur Senioren 
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