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Gereedmeldingsformulier stimuleringsbijdrage   

2023 

Lang zult u Wonen Hengelo 
 

Met dit formulier kunt u uw maatregelen, waarvoor aan u een stimuleringsbijdrage is toegekend, 

gereed melden.  

 

Uw gegevens: 

 

 0 de heer     0 mevrouw 

Achternaam/Voorletters  

Geboortedatum  

Straatnaam+ huisnr.  

Postcode  

Plaats  

Telefoonnummers 074-                                    of  06- 

IBAN Rekeningnummer  

 

Op de volgende bladen van dit formulier staan de maatregelen waarvoor de stimuleringsbijdrage kan 

worden uitbetaald. U dient aan te kruisen welke maatregelen u heeft uitgevoerd. 

 

S.v.p. met dit volledig ingevulde gereedmeldingsformulier meezenden: 

- (een kopie van) de kassabon(nen) of factu(u)r(en)  

 

U kunt dit gereedmeldingsformulier sturen naar:  

 

Gemeente Hengelo 

Afdeling Ondersteuning & Zorg 

t.a.v de heer J.H.M. (Hans) Engelbertink  

Postbus 18  

7550 AA HENGELO               of inleveren bij het Zorgloket op het Publieksplein Stadhuis 

            Burg. Van der Dussenplein 1 7551 EB Hengelo. 
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X Maatregelen 
Eenheid Maximale 

subsidie1 
Eigen 

beheer2 

     
 Toegang woning    

 Toegangspad ophogen / herstraten (maximaal 12 m2) m² € 25,= € 12,50 

 Drempelhulp buiten stuk € 100,= € 50,= 

 Buitendeurdrempel verwijderen en vervangen door b.v. hardsteen.  
Niveauverschil (max. 2 cm), incl. aanpassen deur en straatwerk 

stuk € 400,= € 200,= 

     

 Verlichting buiten    

 Buitenlamp met bewegingsmelder/lichtsensor  stuk € 50,= € 25,= 

 Verlicht huisnummer stuk € 40,= € 20,= 

     

 Voordeur     

 Digitaal spiekoog in de deur  stuk € 75,= € 37,50 

 Deurintercom met video in de woonkamer stuk € 200,= € 100,= 

 Sleutelkluis aan buitenzijde stuk € 50,= € 25,= 

 Elektronisch slot (excl. afstandsbediening voordeurslot)  stuk € 150,= € 75,= 

 Draaideurautomaat  op de (eigen)voordeur. stuk € 750,= € 375,= 

 Postopvanger stuk € 25,= € 12,50 

 Deurbel met geluidsversterking en lichtflitssignaal stuk  € 50,= € 25,= 

     

 Binnendeuren    

 Drempelhulp deur stuk € 25,= € 12,50 

 Drempel verwijderen, een afwerkstrip en een tochtstrip plaatsen stuk € 100,= € 50,= 

 Teruggebogen deurkruk stuk € 10,= € 5,= 

     

 Houvast     

 Wandbeugel (deur, gang, toilet, douche, bad of op andere plek) stuk € 40,= € 20,= 

     

 Trap (houvast en stroef)    

 Tweede trapleuning aanbrengen  stuk € 150,= € 75,= 

 Trap(spil)beugel  stuk € 50,= € 25,= 

 Trap bekleden met vloerbedekking (géén vervanging) trap € 250,= € 125,= 

 Infreezen antislip randen in traptreden trap € 150,= € 75,= 

 Stoeltraplift plaatsen  woning € 1.000,= € 500,= 

     

 Bovenramen / klepramen openen    

 Bedieningspunt van een kantelraam of rooster verlagen stuk € 50,= € 25,= 

 Automatische raamopener voor hoog uitzetraam stuk € 75,= € 37,50 

     

 Verlichting en stopcontacten    

 Verlichting aanbrengen of stopcontact  plaatsen stuk € 50,= € 25,= 

 Hotelschakelaar  stuk € 50,= € 25,= 

 Automatische nachtverlichting (met sensor) stuk € 10,= € 5,= 
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X Maatregelen 
Eenheid Maximale 

subsidie1 
Eigen 

beheer2 

     

 Keuken    

 Gaskookplaat vervangen voor inductiekookplaat incl. aansluiting stuk € 400,= € 200,= 

 (Gas)Kookbeveiliger stuk € 350,= € 175,= 

 Eénhendelmengkraan op het aanrecht stuk € 75,= € 37,50 

 Onderkastjes aanrecht voorzien van laden stuk € 50,= € 25,= 

     

 Badkamer    

 Anti-slip vloertegels aanbrengen (max. 10 m2) m² € 60,= € 30,= 

 Anti-slipbehandeling van de bestaande vloertegels  stuk € 125,= € 62,50 

 In hoogte verstelbare douchekop op glijstang  stuk € 50,= € 25,= 

 Thermostatische douchemengkraan  stuk € 125,= € 62,50 

 Bad vervangen door douche incl. leiding- en tegelwerk  stuk € 750,= € 375,= 

 Douchebak verwijderen en de douchevloer op afschot maken stuk € 150,= € 75,= 

 Opklapbaar douchezitje met rugleuning en armleggers stuk € 125,= € 62,50 

 Realiseren van toilet op verdieping, inclusief leidingwerk  stuk € 500,= € 250,= 

 Eénhendelmengkraan op de wastafel stuk € 75,= € 37,50 

     

 Toilet    

 Verhoogde toiletpot  stuk € 125,= € 62,50 

 Opklapbare toiletbeugel naast het toilet  stuk € 50,= € 25,= 

 Toiletbeugelset op het toilet stuk € 100,= € 50,= 

     

 Melders    

 Rookmelder op lichtnet stuk € 75,= € 37,50 

 Rookmelder op batterijen stuk € 10,= € 5,= 

 Koolstofmonoxidemelder stuk € 25,= € 12,50 

     

 Personenalarmering    

 Eénmalige aansluitkosten stuk € 50,= € 25,= 

     

 Inbraakbeveiliging    

 Hang- en sluitwerk conform Politiekeurmerk Veilig Wonen (gehele 
woning) max. 50% van de kosten 

woning € 300,= € 150,= 

     

 Verwarming en verkoeling    

 Programmeerbare thermostaat stuk € 100,= € 50,= 

     

 Garagedeur    

 Elektrisch bedienbare garagedeur stuk € 175,= € 87,50 

     

 Zonwering / gordijnen    

 Elektrisch bedienbaar maken van zonwering en/of gordijnen  woning € 125,= € 62,50 

     

 Verhoger     

 Verhoger onder koelkast, (af)wasmachine.   stuk €  50,= € 25,00 

 Stevige verhoger of wastoren (meubel) voor wasmachine of droger stuk € 125,= € 62,50 

1 prijzen zijn inclusief BTW en arbeidsloon.      2  eigen werkzaamheden/materiaal. 


