Wonen

Hulp bij vragen
over wonen

Buurtteam Amsterdam
helpt bij uw vragen
over wonen
Een fijne plek om te wonen is belangrijk. Voor uw gezondheid en uw
welzijn. Niet voor iedereen is dat het geval. Bijvoorbeeld als u een huurschuld heeft of denkt dat u binnenkort uw huis uit moet. Of als uw huis
aangepast moet worden door een beperking. Het buurtteam denkt
met u mee en kan u verder helpen. Dat doen wij gratis.

Waarmee kan het
buurtteam u helpen?
U kunt bij een buurtteam binnenlopen of
een afspraak maken. We helpen u graag.
U kunt met het buurtteam bellen of e-mailen
voor een afspraak op één van de buurtteamlocaties, of in overleg op een andere plek

of bij u thuis. In elk buurtteam zitten
verschillende hulpverleners bij elkaar.
Zij denken met u mee en ondersteunen
u waar nodig. Onze hulp is gratis.
U kunt bij ons terecht met vragen over:

Zorg

Werk

Geld

Ontmoeten

Wonen

Veiligheid

Gezondheid

Steun bij langer thuis wonen,
woning zoeken of slaapplek vinden?
Onze medewerkers kijken samen met u
wat er aan de hand is en wat er nodig is om u
verder te helpen. Het buurtteam regelt géén
woning voor u. Onze medewerkers denken
met u mee en bieden praktische hulp.
Op www.buurtteamamsterdam.nl vindt u
veel tips over wat u zelf alvast kan doen.

Onze medewerkers
helpen u verder
Hier een paar voorbeelden:
Zelfstandig blijven wonen: U wilt zelfstandig
(blijven) wonen, maar heeft daar hulp bij
nodig. Misschien moeten er aanpassingen
aan de woning worden gedaan of wilt u hulpmiddelen gebruiken zoals een scootmobiel.
Onze medewerkers kijken samen met u
wat u nodig heeft.
Misschien heeft u recht op vergoeding via
de Wmo of kan een voorziening door de Wmo
worden geplaatst. U kunt hiervoor contact
opnemen met de Wmo Helpdesk via het
gratis telefoonnummer 0800-0643. Heeft u
hulp hierbij nodig? Dan kan het buurtteam
u helpen.

Het buurtteam
staat voor
u klaar

 p zoek naar een woning: Het is niet
O
makkelijk om een huis in Amsterdam te
vinden. Wij regelen géén woning voor u.
Wel kan het buurtteam met u kijken naar
de stappen die u kunt zetten om een huis
of onderdak te vinden. En gaat u verhuizen,
dan zijn er misschien wel vergoedingen waar
u recht op heeft. Als het nodig is, brengen wij
u in contact met andere organisaties.
Huurschuld of dreigende woningontruiming:
Als u een huurachterstand heeft, is het
belangrijk om snel in actie te komen. Het
buurtteam kijkt samen met u wat er als
eerste moet gebeuren en wat later kan.
Het buurtteam brengt u bijvoorbeeld in
contact met de woningcorporatie. Als
er sprake is van woningontruiming, dan
kunnen wij hulp inschakelen.
Veilig voelen in uw eigen huis: Is er overlast
in de buurt? Samen met u zoeken we uit wat
er aan de hand is en wie u daarbij kan helpen.
Misschien is er een familielid of een ander
vertrouwd persoon in uw omgeving. Ook als
u te maken heeft met huiselijk geweld,
helpt het buurtteam. Wacht niet te lang
en praat erover.

Buurtteam
Amsterdam,
altijd hulp
dichtbij

Neem contact met ons op
U vindt ons in heel Amsterdam, er is altijd een buurtteam bij u in de buurt.
Heeft u een vraag of wilt u gewoon een keer kennismaken? U bent van
harte welkom. U kunt ons bellen, e-mailen of langskomen.

Centrum

020 557 33 38

West

020 618 49 52

Noord

020 435 45 55

Zuidoost

020 314 16 18

Zuid

020 235 91 20

Oost

020 462 03 00

Nieuw-West

020 667 51 00
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Op de website vindt u het adres en telefoonnummer van uw buurtteam.
Voor direct contact met de buurtteamorganisatie in uw stadsdeel:

