
 

 

   

In samenwerking met:  

De Komeet/ Tussenvoorziening Zeewolde 

Info De Komeet, tussenvoorziening Zeewolde 
 

 

Eindelijk is het zo ver en hebben we goed nieuws. 

Per januari 2023 opent er in Zeewolde een Groot appartementencomplex aan de 

Planetenveld NR 35 A t/m W 

De Komeet is een tussenvoorziening waar mensen tijdelijk (max.2 jaar) kunnen 

wonen. 

Er zijn 6 appartementen waar reguliere inwoners van Zeewolde kunnen wonen 

De andere 17 appartementen zijn bedoeld voor mensen die een zorgvraag 

hebben en gebaat zijn bij een steuntje in hun rug, maar ook een meer complexe 

zorgvraag is bespreekbaar. 

Voorwaarde is wel dat de mensen enige vaardigheden beheersen om zelfstandig 

te kunnen wonen en leven, of gemotiveerd zijn voor het volgen van een 

zelfstandigheidstraining zodat het haalbaar gaat zijn om binnen 2 jaar naar een 

reguliere woning door te kunnen stromen met eventueel passende 

ondersteuning. 

Inwoners van Zeewolde hebben voorrang op de toegang tot De Komeet. 

. 

De huurprijs zal rond de 633 euro (ex vaste lastten zoals, water en elektriciteit) 

liggen voor een eigen zelfstandige woonruimte. Mogelijk kun je recht hebben op 

een huurtoeslag (vanaf 23 jaar) 

Betrokken zorgpartners zijn GGZ centraal en 's Heeren Loo, deze werken samen 

met MDF, Woonpalet en de gemeente Zeewolde die dit project ondersteunt 

samen met nog vele andere netwerkpartners. 

Begeleid wonen	
De Komeet komt in actie voor mensen die het in hun eentje niet redden. Doordat 

ze bijvoorbeeld geen dak boven hun hoofd hebben, hun schulden zich blijven 

opstapelen, een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek 

hebben. 
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 Of mensen die gewoon tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. 

Doel: binnen 1 a 2 jaar je eigen leven in regie hebben en de vaardigheden te 

hebben aangeleerd op verschillende leefgebieden, om zo zelfstandig mogelijk 

verder te kunnen met je leven. Door kunnen stromen naar een reguliere woning 

elders eventueel met gepaste ondersteuning in de vorm van ambulante 

ondersteuning of met een waakvlam functie (= Max 12 uur per jaar als terugval 

functie). 

De begeleiding is ambulant. Dat betekent dat de begeleider bij de bewoner thuis 

langskomt. 

Door onze inzet proberen we samen met de bewoner hun eigen leven in regie te 

krijgen en staan we naast hen waar nodig en laten we los waar het kan. 

 

Voor meer informatie over de Tussenvoorziening Zeewolde kunt u contact 

opnemen met: 

GGZCentraal : Jolien Muijs mobiel 06 22551624 e-mail j.muys-

venema@ggzcentraal.nl 

SHeeren Loo : Monique Spruyt mobiel 0650812832 e-mail 

monique.spruyt@sheerenloo.nl 

MDF : Bartel van Gorcum mobiel 0620863542 e-mail 

b.vangorcum@mdflevoland.nl 

 

Iets voor jou 

Denk jij dat jouw hulpvraag past bij ons aanbod, 

Meld je dan via het bijgesloten aanmeldformulier aan 

U kunt dit ingevulde aanmeldformulier doorsturen naar: 

• GGZ Centraal zorgbemiddeling e-mail: 

zorgbemiddelingveluweenveluwevallei@ggzcentraal.nl 

• SHeeren Loo klantcontact Anja Mulder e-mail: 

          Anja.mulder@sheerenloo.nl 
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- Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming voor het 

bespreken van u aanmelding 

-  Na aanmelding nemen wij contact met je op om een datum voor het 

intakegesprek af te spreken.   

- Na ontvangst aanmelding wordt deze met de betrokken zorgpartners 

besproken. 

- Er zal gekeken worden waar de woonmogelijkheden zijn en wie de gepaste 

ondersteuning kan bieden, n.a.v. de info aanmeldformulier en het 

intakeverslag van het intakegesprek wat met u gevoerd zal worden. 

 

Mensen die gebaat zijn bij alleen tijdelijke huisvesting kunnen zich direct richtten 

bij; 

Makelaar Robin van de Brink 

E-mail. :robin@vanderhoekmakelaardij.nl 

Telefoonnummer: 0341-412241/06-51047769 

 

 

 

 

Zie hieronder het aanmeldformulier voor De Komeet/Tussenvoorziening zeewolde 
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Aanmeldformulier De Komeet/ tussenvoorziening  

Zeewolde 

Mijn gegevens 

Voornamen   

Roepnaam  

Achternaam  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

BSN-nummer  

Heeft u een 

paspoort of  ID 

Kaart? 

 

Documentnummer 

van paspoort of ID 

Kaart 

 

Nationaliteit  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Burgerlijke staat  

Staat je 

ingeschreven bij de 

woningstichting 

Zeewolde 

 

Ja/nee 

Zo ja , vanaf wanneer datum............... 

*Huisdieren:  

   *alleen gekooide dieren of in een kom  

Gegevens verwijzer 
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Naam organisatie  

Contactpersoon  

Email  

Telefoonnummer  

 

Reden aanmelding 

Geef een duidelijke beschrijving van uw situatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulpvraag 
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Waar meldt u zich voor aan? 

-  Ondersteuning van ’s Heeren Loo 

� Ondersteuning van GGZ Centraal 

 

Waar kunnen wij u bij ondersteunen?  

Aankruisen wat van toepassing is. 

� Post en administratie  

� Geld op orde krijgen, inkomen en schulden 

� Werk/arbeidsplaats 

� Het vinden van een woning  

� Geestelijke gezondheid 

� Lichamelijke gezondheid 

� Verslaving 

� Activiteiten van het dagelijkse leven (het huishouden organiseren)  

� Sociaal netwerk 

� Meedoen in de maatschappij 

� Justitie (of bent u in aanraking geweest met politie en justitie)  

 

Hier geeft u een toelichting op de hulpvraag:  
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