
Zelfstandig wonen in ooststellingwerf

in een huis met zorg

zelfstandig wonen met zorg
Actium verhuurt een groot aantal 

aanleunwoningen in Appelscha en 

Oosterwolde. Ruime appartementen voor 

mensen met een fysieke en/of geestelijke 

zorgvraag. 

Actium verhuurt de woning en Zorggroep 

Liante levert zorg en ondersteuning op 

maat. U woont dus zelfstandig, maar kunt 

daarnaast ook gebruik maken van de 

voorzieningen en diensten die Rikkingahof 

of Riemsoord biedt. 

ik heb interesse, hoe nu verder?
Iedereen met een aantoonbare zorgvraag 

(indicatie) kan in aanmerking komen 

voor een zelfstandige aanleunwoning in 

Riemsoord of Rikkingahof. Zoals een CIZ-

indicatie voor verblijf of ADL-assistentie 

op grond van de Wet Langdurige Zorg. 

Of u nu jong bent of oud(er). Wel geldt de 

voorwaarde dat u naast een huurcontract 

bij Actium ook een zorgovereenkomst met 

Liante afsluit.

Ook woningzoekenden met een hoger 

inkomen zijn welkom. De inkomensgrens 

van € 43.000,- en hoger is met ingang 

van augustus 2016 komen te vervallen. 

Dit betekent dat u bij het reageren op een 

aanleunwoningen in deze complexen niet 

langer hoeft te letten op een minimum 

huurprijs.

Heeft u hulp nodig of vragen?

Zorggroep Liante helpt u graag bij het 

inschrijven of het beantwoorden van 

eventuele andere vragen. Ook reageren we 

actief op een woning. 

heeft u de hoogste zorgvraag?
Dan krijgt u de woning aangeboden. 

U ontvangt een uitnodiging voor een 

intakegesprek bij Actium. Tijdens dit 

gesprek wordt getoetst of u aan alle 

voorwaarden voldoet. 

Wanneer u de aanleunwoning accepteert, 

ondertekent u een huurovereenkomst bij 

Actium. Hierin staat vermeld dat u zorg 

afneemt bij Zorggroep Liante.  

meer informatie?
Heeft Riemsoord of Rikkingahof 

uw interesse  gewekt? Of twijfelt u 

nog of het wel iets voor u is en/of u 

wel in aanmerking komt voor een 

appartement? Neem dan contact op met 

de zorgbemiddeling van Zorggroep Liante 

via 0516 568 770. Wij bespreken graag de 

mogelijkheden met u.

De mogelijkheid hebben om oud te worden in uw eigen dorp. Zelfstandig 

wonen én voorzien zijn van alle gemakken. In gemeente Ooststellingwerf 

kan dat. Comfortabel en plezierig wonen met zorg dichtbij; dat geeft een 

zeker gevoel!

 

  

Inschrijven als woningzoekende bij Actium 

Dit doet u via www.hurenvanactium.nl. De inschrijfkosten zijn € 12,50 per jaar. 

Houdt u het volgende bij de hand:

• BSN nummer

• IBAN nummer

• Inkomensverklaring (gratis op te vragen bij de Belastingtelefoon 0800 0543)

• Uw e-mailadres (of dat van een familielid)

Inschrijven bij Riemsoord of Rikkingahof

U kunt hiervoor Zorggroep Liante bellen op 0516 568 770. Na deze inschrijving 

ontvangt Actium graag het volgende van u:

• CIZ indicatie op grond van de Wet Langdurige Zorg of;

• Indicatie van de wijkverpleegkundige op basis van de Zorgverzekeringwet of;

• Indicatie op basis van de WMO.

Reageren op het woningaanbod 

Op www.hurenvanactium.nl reageert u op een vrijgekomen aanleunwoning in 

Riemsoord of Rikkingahof.
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inschrijven voor een aanleunwoning
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AppelscHA

riemsoord
In Riemsoord is het thuis komen. U woont 

in een moderne aanleunwoning van circa 

60 m² tegen een betaalbare huur van 

€ 475,- tot € 530,- (excl. servicekosten). 

Op al deze appartementen is huurtoeslag 

mogelijk.

rikkingahof
In Rikkingahof woont u in een ruim 

appartement van circa 60 m² omringd 

door groen en natuur, maar dichtbij 

voorzieningen. De huur bedraagt € 450,- 

tot € 490,- (excl. servicekosten). Op al deze 

appartementen is huurtoeslag mogelijk.

Levendige omgeving
Aandacht voor elkaar vinden wij heel 

gewoon. Alles draait om mensen. Om u 

dus. In Riemsoord en Rikkingahof bieden 

we een prettige woon- en leefomgeving 

waar we verbindingen opzoeken met 

elkaar, zodat iedereen zich thuis voelt. 

Jonge en oude bekenden treffen elkaar 

en er ontstaan nieuwe vriendschappen. 

Iedereen is welkom. 

U woont zelfstandig en op een levendige 

plek nabij het winkelcentrum, maar ook 

middenin de natuur zodat er altijd een plek 

van rust is. Alle gemakken heeft u bij de 

hand, zoals huishoudelijke hulp, verzorging, 

verpleging en begeleiding. Dat zorgt voor 

een zeker én veilig gevoel.

Voorzieningen en activiteiten 

Onze servicediensten en voorzieningen 

dragen bij aan uw woongenot. Zo kunt 

u als bewoner gebruik maken van het 

restaurant, de kapsalon, schoonheidssalon, 

klussendienst, wasverzorging en de 

winkel. 

Samen zorgen we voor een bruisende 

omgeving, met volop activiteiten. Ga mee 

op een dagje uit, geniet van boeiende 

themamiddagen, toneel en muziek. Of 

ontmoet mensen onder het genot van 

een drankje in ons gezellige restaurant. 

Meedoen mag, maar niets moet.

Veilig en beschermd wonen

Als er onverwachts iets gebeurt, hoeft u 

zich in Riemsoord en Rikkingahof geen 

zorgen te maken. Onze verpleegkundigen 

reageren meteen als u iets overkomt (in 

uw woning). Onze medewerkers zijn 

vakkundig en deskundig, ook op het gebied 

van dementie en psychogeriatrische zaken.

Een prettige gedachte voor uzelf en uw 

familie. In zo’n situatie bent u namelijk niet 

afhankelijk van familie, vrienden of buren.

Afbeelding: sfeerimpressie aanleunwoning in multifunctioneel wooncentrum Riemsoord en    

Rikkingahof.

oosteRwolde

let op: 

Om in aanmerking te komen voor een aanleunwoning heeft u een zorgindicatie nodig. Naast 

een huurcontract bij Actium sluit u ook een zorgovereenkomst met Liante af.


