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Vragenlijst aangenaam wonen en leven 

Half december hebben de 55-plussers in Babberich, Ooy en 

Oud-Zevenaar een brief van de gemeente gekregen met een 

korte vragenlijst over het project aangenaam wonen en 

leven. Deze enquête, die ingaat op de woonsituatie en 

woonomgeving, helpt ons om in kaart te brengen aan welke 

informatie, advies en ondersteuning behoefte is.  

 

Inmiddels is de inzendtermijn verstreken en worden de 

reacties verwerkt. De drie winnaars van de cadeaubonnen 

zijn bekend, zij hebben persoonlijk bericht gehad.  

De heer en mevrouw Aaldering uit Oud Zevenaar 

Mevrouw Van Bindsbergen uit Babberich 

De heer en mevrouw Janssen uit Oud Zevenaar  

 
 

 

 

Aanvragen woonadvies  

De enquête heeft veel aanvragen voor een woonadvies 

opgeleverd. Onze vrijwillige woonadviseurs nemen de 

komende tijd contact op met de aanvragers om een afspraak 

te maken voor een huisbezoek.  

Omdat zij niet fulltime inzetbaar zijn, zult u even geduld 

moeten hebben voordat de woonadviseur langs komt.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strooizout 

De gemeente strooit alleen de belangrijkste doorgaande 
wegen. Maar hoe zit het met de trottoirs en voetpaden? Het 
gemeentebestuur doet een moreel beroep op de burgers om 

aan een normale burgerplicht te voldoen door de bestrijding 
van gladheid op de stoep voor of naast de woning zelf ter 

hand te nemen. 
 
Van 1 december tot 1 april kunt u gratis strooizout halen bij 

de gemeentewerf. U moet zelf een emmer meebrengen (per 
keer maximaal 1 emmer van 10 liter) 

 
Adres: Professor Aalbersestraat 5, Zevenaar. Openingstijden: 
maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur.  

Zorg dat u altijd voldoende (strooi)zout in huis hebt om de 

http://www.caleidoz.nl/aangenaamwonen


 

stoep voor uw woning sneeuw- en ijsvrij houden. Kunt u dit 
niet zelf doen? Vraag dan uw buren om u te helpen.  

Het is mogelijk om bij seniorenwoningen een zoutbak met 
een handstrooier aan te vragen zodat de bewoners zelf hun 

trottoir kunnen strooien. Neem hiervoor contact op met de 
gemeente (0316) 595 111 

 

 

Boekentip 

Waar woon jij als je oud bent? Heb je daar wel eens over 

nagedacht? Als je jong bent hoeft dat nog niet. Maar als je 

een jaar of vijftig bent, kan het geen kwaad. In het boek Villa 

Begonia heeft Ditty Eimers 18 verhalen opgetekend van 

ouderen die ‘wonen zoals zij willen’.  

ISBN 9789462038097, prijs € 12,95  

 

Wilt u informatie of een afspraak met een woonadviseur, neem dan contact op 

met Christel Hovers 

 

 
 

 
 

 

Contactpersoon 

Christel Hovers  

Telefoon 

0316-243 200 

E-mail 

aangenaamwonen@caleidoz.nl 

 

Bezoek onze website! 

www.caleidoz.nl/aangenaamwonen 

 

Volg ons via  

  

 

        

U kunt u aanmelden/afmelden voor de digitale nieuwsbrief via aangenaamwonen@caleidoz.nl 
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