Assistentiewoningen, flats, flatten, serviceflat
assignmentOnline aanvragen
Een woonvorm voor 65-plussers die nog zelfstandig functioneren
In een assistentiewoning woon je zelfstandig, eventueel met ondersteuning vanuit de thuiszorg en mantelzorg. Het is
een woning die aangepast en veilig is: er zijn handgrepen in toilet en douche, er zijn weinig trappen en andere
hindernissen. Een gemeenschappelijke ruimte maakt ontmoetingen tussen bewoners, bezoekers en personeel
mogelijk. Er is een animatieaanbod voorzien vanuit het aanpalend woonzorgcentrum.
Elke assistentiewoning is uitgerust met een ingerichte keuken, geïntegreerd in de woonkamer, een slaapkamer, een
aangepaste badkamer met douche en een berging.
Indien gewenst kun je beroep doen op gemeenschappelijke diensten zoals poetshulp, warme maaltijden of
thuisverpleging. Sommige diensten worden aangeboden door het OCMW Hamme, andere diensten via de
woonassistent. In noodsituaties kun je 24 op 24 uur beroep doen op een hulpverlener van het nabijgelegen
woonzorgcentrum.
Het OCMW Hamme is beheersinstantie van drie groepen van assistentiewoningen:

Serviceflats 'De Durme'
Locatie: Marktplein 23 - 9220 Hamme
Aantal woningen: 45
Oppervlakte per assistentiewoning: 42 m²
Bedrag: € 22,16 per dag

Serviceflats 'Den Eendengaerd'
Locatie: Marktplein 23 - 9220 Hamme
Aantal woningen: 20
Oppervlakte per assistentiewoning: 52,5 m²
Bedrag: € 27,98 per dag

Serviceflats 'Den Craenevliet'
Locatie: Killestraat 33 - 9220 Hamme
Aantal woningen: 11
Oppervlakte per assistentiewoning: 60 m²
Bedrag: € 32,34 per dag
In de da gprijzen zijn inbegrepen:

Het genotsrecht van de assistentiewoning, verbruik nutsvoorzieningen, de activiteiten van de woonassistent, het
gebruik van het oproepsysteem, de garantie van crisiszorg en overbruggingszorg (met uitzondering van de reële
kosten van die zorg), het gebruik en het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten en onderhoud van de ramen
langs de buitenzijde.
Meer informatie vind je terug in de afsprakennota's:
afsprakennota De Durme
afsprakennota Den Eendengaerd
afsprakennota Den Craenevliet
Toon op kaart

Contact
Serviceflats 'De Durme' en 'Den Eendengaerd' - Opnames



Marktplein 23
9220 Hamme




052 33 92 07
suzanne.drieghe@ocmwhamme.be

Serviceflats 'Den Craenevliet' - Opnames



Killestraat 33
9220 Hamme




052 33 92 07
suzanne.drieghe@ocmwhamme.be

