
Kleine aanpassingen 
maken een groot verschil

Hulp bij klusjes
Een rookmelder, extra trapleuning of wandbeugel ophangen? 
Stichting Welzijn Bergen kan u verwijzen naar handige mensen 
die u helpen bij het uitvoeren van klusjes om de woning veiliger 
te maken.

Persoonlijk advies
Behoefte aan advies om zo lang mogelijk zelfstandig en veilig 
van uw woning te kunnen genieten? De consulenten van het 
Sociaal Team van gemeente Bergen kunnen u verder helpen.

Stichting Welzijn Bergen
072 - 509 52 67
www.welzijnbergen.nl

Sociaal Team Gemeente Bergen
072 - 888 00 00 
sociaalteamegmond@debuch.nl  
www.bergen-nh.nl/aanvragen-en-regelen/sociaal-team/ 

Meer informatie
Wilt u weten hoe u de vier tips uit deze folder het beste kunt 
uitvoeren? Op woongemakiskinderspel.nl krijgt u praktische 
instructies met illustraties en video’s. Zo kunt u er een kort 
filmpje bekijken dat uitlegt hoe u binnen 5 minuten een 
rookmelder ophangt.

Ook vindt u er nog meer tips om uw huis veiliger te maken 
en een overzicht van organisaties die u kunnen helpen.

In gemeente Bergen zijn 
verschillende organisaties 
die u kunnen helpen bij 
het veiliger maken van 
uw woning.

Hulp nodig?

Zoek de 
verschillen



Hang in de gang en 
op de overloop een 
rookmelder op.
Dat is zo gepiept!
Met stevig dubbel-
zijdig tape hangt u 
een rookmelder al 
binnen 5 minuten op.
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Houd de looproute vrij van obstakels.
Haal kleding, pakketjes en folders van de trap en 
vloer. Zo voorkomt u dat u struikelt en kunt u in 
geval van nood altijd makkelijk uw huis verlaten. 

Een vloerkleed maakt de kamer warm en gezellig.
Zorg wel dat het vloerkleed goed vastligt en niet schuift. 
Een makkelijke manier om het vloerkleed vast te leggen 
is met zelfklevend klittenbandtape. Dit koopt u bij de 
bouwmarkt en plakt u onder het tapijt en op de vloer.
U ziet er niets van en kunt het vaak makkelijk weer 
verwijderen.

Een goed onderhoud van uw wasdroger zorgt voor een 
veilig en zuinig gebruik. 
Maak daarom na elk gebruik het pluizenfilter schoon en 
reinig elke 5-10 droogbeurten de andere onderdelen: 
het filter, de condensor aan de onderkant van de droger, 
de trommel en de afvoerslang. Zo gaat uw wasdroger 
langer mee en verkleint u de kans op brand.

Maar waar moet u beginnen? In deze folder vindt 
u vier praktische tips die u stap voor stap kunt 
doorlopen. Bespreek met uw kinderen of andere 
familieleden hoe jullie deze samen kunnen 
uitvoeren.

Achterin deze folder vindt u enkele organisaties 
die jullie kunnen helpen om uw woning veiliger 
te maken.
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Met een aantal kleine, 
makkelijk uitvoerbare 
aanpassingen kunt 
u een groot verschil 
maken in de veiligheid 
van uw woning. 


