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Aanvraag indicatie voor servicewoning of rolstoelwoning  
 
Indicatie 
U wilt verhuizen naar een servicewoning of naar een woning die speciaal geschikt is voor 
rolstoelgebruikers in de gemeente Utrecht of Stichtse Vecht. Hiervoor heeft u een indicatie nodig. Met dit 
formulier vraagt u de indicatie(s) aan. Wij beoordelen of u in aanmerking komt voor een dergelijke 
woning. 
 
Wat moet u doen? 
Vul dit formulier volledig in en stuur het samen met de bewijsstukken terug naar: Het Vierde Huis, 
postbus 196, 1380 AD in Weesp of naar utrecht@hetvierdehuis.nl.   
 
Wanneer krijgt u antwoord? 
Wanneer uw aanvraag compleet is, gaan we uw aanvraag beoordelen. U ontvangt dan binnen 8 weken 
bericht. Als er noodzakelijke bewijsstukken ontbreken, kunnen wij uw aanvraag nog niet in behandeling 
nemen. Wij zullen de noodzakelijke bewijsstukken bij u opvragen. Dit betekent dat het langer duurt 
voordat er een beslissing genomen zal worden. 
 
Medische keuring/ advies Wmo rolstoelwoning 
Vraagt u een indicatie voor een rolstoelwoning aan? Bent u bekend bij het team Wmo van de gemeente 
Utrecht? Dan zullen wij eerst advies opvragen bij de gemeente Utrecht. Wanneer het team Wmo geen 
advies kan geven zullen wij advies aanvragen bij een onafhankelijk medisch adviseur.   
 
Servicewoning 
Bij het aanvragen van een indicatie servicewoning zal er geen medische keuring opgevraagd worden. 
 
1. Uw gegevens:     
 
Hoe wilt u de correspondentie ontvangen*: □ per e-mail  □ per post 
*aanvinken wat van toepassing is 
 
Gebruikersnaam bij  
WoningNet regio Utrecht:  …………………………………………………………………………………… 
 
Geslacht   Man / Vrouw 
 
Voorletter en naam   …………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum   …………………………………………………………………………………… 
 
Waar woont u?   Straat en huisnummer ………………………………………………………. 
 
    Postcode en plaats ………………………………………………………. 
 
E-mailadres    …………………………………………………………………………………… 
 
Eventueel postadres  …………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer  …………………………………………………………………………………… 
 
2. Soort indicatie  

 
Voor welk woningtype wilt u een indicatie? 
□ Rolstoelwoning 
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□ Servicewoning  >   Bent u 55 jaar of ouder?    

□ Ja  

□ Nee (u kunt nog geen indicatie aanvragen) 

Servicewoningen zijn woningen bij een zorg/verpleegcentrum, waarvan de inwoners zorg en 
ondersteuning kunnen krijgen. 
 
3. Uw inkomen  

 
Uw verzamelinkomen:   € ………………………………………………………… per jaar  
 

 Voeg een recente Inkomensverklaring toe (te downloaden via Mijn Belastingdienst of gratis op 
te vragen bij de Belastingdienst: 0800 - 0543) van u en alle meeverhuizende volwassenen, 
uitgezonderd inwonende kinderen. 

 
4. Voor wie vraagt u de indicatie aan?  

 
□  Voor mijzelf  
□  Voor mijn partner 

Naam:   ……………………………………………………………………………………
 Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………   
 Geslacht:    Man / Vrouw 
□  Voor mijn zoon/dochter:   

Naam:   …………………………………………………………………………………… 
     Geboortedatum: …………………………………………………………………………………… 
     Geslacht:    Man / Vrouw 
Met hoeveel personen wilt u verhuizen (inclusief uzelf)?  …….. volwassenen 
              ……..  kinderen (tot 18 jaar) 
Het is belangrijk dat uw gegevens, bijvoorbeeld huishoudsamenstelling en inkomen, kloppen in uw 
inschrijving bij WoningNet regio Utrecht. 
 
5. Tijdelijk adres  

 
Als u tijdelijk ergens anders woont: wat is uw tijdelijke adres?  
Straat en huisnummer:   …………………………………………………………………………… 
 
Postcode en plaats:    …………………………………………………………………………… 
 
Naam van de instelling:   …………………………………………………………………………… 
 
Afdeling:    …………………………………………………………………………… 
 
Tot welke datum blijft u op dit adres? …………………………………………………………………………… 
 
6. Uw contactpersoon 

 
Heeft u een contactpersoon, wanneer u niet bereikbaar bent?  
□  Nee 

□  Ja   > Vul de gegevens van uw contactpersoon in.  

 

 

 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/geregistreerde_inkomen_en_de_inkomensverklaring/inkomensverklaring_aanvragen/
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Voorletters en naam:    …….……………………………………………………. 
 
Telefoon/emailadres:     …….…………………………………………………….  
 
De relatie van de contactpersoon met u? …….……………………………………………………. 
 
Bijvoorbeeld: zoon, dochter, buurvrouw, maatschappelijk werker, ouderenwerker 
 
De contactpersoon werkt bij:   …….……………………………………………………. 
  
Alleen invullen als de contactpersoon van beroep hulpverlener is.   
  
7. Uw huidige woning 

 
In wat voor woning woont u op dit moment? 
□  Eengezinswoning          □  Bovenwoning 

□  Flat met lift           □  Woning met aanpassingen 

□  Flat zonder lift, op de …. etage       □  Anders, namelijk ………............................... 

□  Gelijkvloerse woning         

  

Wie is de eigenaar van uw huidige woning? 
□   Ikzelf en/of mijn partner        □  Andere verhuurder: ………........................... 

□  Woningcorporatie, ………...............................  □  Anders, namelijk: ………............................... 

 
8. Behandelaars 

 
Huisarts            Specialist    
Naam  …………………………… Naam  …………………………… 

Praktijk  …………………………… Specialisatie:  …………………………… 

Telefoonnr …………………………… Telefoonnr …………………………… 

 

Als er sprake is van meer behandelaars, voegt u hiervan dan stukken bij. 

 
9. Uw situatie 

 
U wilt verhuizen naar een andere woning. Waarom wilt u verhuizen?   
□  Lichamelijke situatie, namelijk        

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

□  Psychische situatie,namelijk 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

□  Anders, namelijk 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Wat is er veranderd in uw situatie waardoor u nu wilt verhuizen.  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Heeft u op dit moment huishoudelijke hulp of hulp bij uw persoonlijke verzorging? 
Bijvoorbeeld wijkverpleging, thuishulp of mantelzorg  

□  Nee 

□  Ja  > Wie leveren deze zorg  ……………………………………………………………………… 

  Voor hoeveel uur in de week?  ……………………………………………………………………… 

  

Maakt u op dit moment gebruik van hulpmiddelen?  
Bijvoorbeeld: rolstoel, rollator, traplift, tillift, etc.  

□  Nee 

□  Ja, namelijk     ……………………………………………………………………… 

 
Bent u bekend bij het team Wmo van de gemeente? 
□  Nee      

□   Ja  

 

Heeft u verhuiskostenvergoeding toegekend gekregen van het team Wmo van de gemeente? 
□  Nee      

□  Ja   

 
10. Bewijsstukken  

 
Stuurt u bij uw aanvraag zoveel mogelijk bewijsstukken mee, die uw aanvraag kunnen ondersteunen.  
U dient de volgende stukken aan te leveren: 
 
Rolstoelindicatie 
□  Inkomensverklaring(en) van u en alle meeverhuizende volwassenen, uitgezonderd inwonende 
kinderen. (te downloaden via Mijn Belastingdienst of gratis op te vragen bij de Belastingdienst: 0800 - 
0543); 
□  Recente informatie van uw medisch specialist, waaruit blijkt wat uw medische klachten zijn; 
□  Stukken waaruit blijkt dat u gebruik maakt van een rolstoel; 
□  Programma van eisen opgesteld door afdeling Wmo van de gemeente of uw ergotherapeut; 
□  Indien u buiten de gemeente Utrecht woont een recente uittreksel Basisregistratie Personen 
 
Servicewoning 
□  Inkomensverklaring(en) van u en alle meeverhuizende volwassenen, uitgezonderd inwonende 
kinderen. (te downloaden via Mijn Belastingdienst of gratis op te vragen bij de Belastingdienst: 0800 - 
0543); 
□  Recente informatie van uw medisch specialist, waaruit blijkt wat uw medische klachten zijn; 
□  Wmo beschikking/ CIZ-indicatie/ beschikking zorgverzekering, waaruit blijkt welke zorg u momenteel 
ontvangt; 
□  Indien u buiten de gemeente Utrecht woont een recente uittreksel Basisregistratie Personen 
 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/geregistreerde_inkomen_en_de_inkomensverklaring/inkomensverklaring_aanvragen/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/geregistreerde_inkomen_en_de_inkomensverklaring/inkomensverklaring_aanvragen/
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11. Uw toestemming en ondertekening  
 
In sommige situaties wordt er voor de indicatie rolstoelwoning medisch advies gevraagd aan een 

onafhankelijke partij. Ook kan contact worden opgenomen met de betrokken instanties of 

woningcorporaties. We vragen hiervoor uw toestemming. 

 

Ik geef toestemming aan Het Vierde Huis om; 

• advies te vragen bij de afdeling Wmo van de gemeente Utrecht indien u daar bekend bent en als 

dit voor een goede beoordeling van uw aanvraag nodig is; 

• contact op te nemen met betrokken instanties of woningcorporaties als dat voor een goede 

beoordeling van mijn aanvraag nodig is; 

• mijn dossier door te sturen naar een onafhankelijke partij voor een medisch advies, als dat voor 

een goede beoordeling van mijn aanvraag nodig is.   

 

Naar waarheid ingevuld: 
 
Plaats   …………………………………………………………………………………………… 
 
Datum    …………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening  ……………………………………………………………………………………………  
 


