In dit overzicht vindt u gelijkvloerse woningen die met name geschikt zijn voor ouderen. Dit zijn appartementen (soms met extra voorzieningen) en seniorenwoningen met
een kleine tuin waarbij er een badkamer en slaapkamer op de beganegrond is.
Uitleg over toewijzing
De toewijzing van deze woningen loopt via Woongaard. Via www.woongaard.com kunt
u zich inschrijven en reageren op vrijkomende sociale huurwoningen. Vrije sector huurwoningen bieden wij ook aan via Woongaard maar hiervoor hoeft u niet ingeschreven te
staan als woningzoekende.
Woningplattegronden
Bij de meeste woningen hebben wij als voorbeeld een woningplattegrond toegevoegd
zodat u een globale indruk krijgt. In de praktijk kan de woningplattegrond per woning
verschillen.
Huurprijs
Omdat huurprijzen per woning kunnen verschillen, staan in dit overzicht geen huurprijzen.
Wilt u van een woning weten wat op dit moment de huurprijs is? Dan kunt u dit het beste
even navragen bij de afdeling Klant & Service.
Alarmering
Alarmering in seniorenwoningen regelt u zelf via Rivas.
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Overzicht appartementen en
gelijkvloerse woningen

Wijkbeheer
In alle wijken waar wij huurwoningen hebben, is een wijkbeheerder van Poort6 actief. De
wijkbeheerder is het eerste aanspreekpunt van Poort6 in uw directe woonomgeving als
het gaat de onderwerpen groen, schoon, heel en veilig.
Juiste informatie
De informatie in dit boekje hebben we zo zorgvuldig mogelijk verzameld. Toch kan het
voorkomen dat er een foutje in staat. Bijvoorbeeld omdat een plattegrond van een woning
niet meer klopt. Dit overzicht is vooral bedoeld om u een idee te geven van het woningaanbod voor ouderen. Met deze informatie hopen wij dat u weet welke woningen voor u
misschien interessant zijn.

Binnenstad
De Binnenstad van Gorinchem kenmerkt
zich door de oude stadswallen met elf
bastions die nog bijna volledig intact zijn.
Samen met de ligging aan de Linge en
Merwede maakt dit van de Binnenstad
een modern centrum dat zijn oude charme
heeft weten te bewaren.
Het voorzieningenniveau is hoog. Er is een
uitgebreid winkelaanbod en elke maandagochtend is er een warenmarkt bij de
Grote Kerk. Ook is er een bibliotheek,
bioscoop en zijn er meerder theaters,
waaronder schouwburg De Nieuwe Doelen. Zomers is het een drukte van belang
op een van de vele terrasjes aan de Grote
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Markt of Varkenmarkt. Daarnaast worden
er gedurende het hele jaar allerlei evenementen georganiseerd.
Vanuit het centrum kunt heel makkelijk met
de bus naar de andere wijken in Gorinchem.

De Lindeborg - Haarstraat
Deze woningen met balkon of plaatsje zijn gelegen in een mooi, deels historisch pand in
het centrum van Gorinchem. Alle winkelvoorzieningen bevinden zich daardoor op loopafstand. In het gebouw is tijdens werkuren een huismeester aanwezig. Een voorschot voor
verwarming en het waterverbruik is bij de huurprijs inbegrepen.
Aantal			: 144
Type			
: appartement met lift
Aantal slaapkamers:
:1
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De Visser - Vissersdijk
Houdt u van gezelligheid maar bent u daarnaast ook gesteld op uw privacy, dan is de nieuwe vorm van wonen bij “Binnen de Vesting” zeker iets voor u. Deze woningen zijn bestemd
voor 50 plussers . “Binnen de Vesting” organiseert maandelijks een aantal leuke, gezamenlijke activiteiten. U kunt al lid worden van “Binnen de Vesting” voordat u hier woont. Leden
krijgen voorrang bij toewijzing. Daarnaast moet u wel ingeschreven staan als woningzoekende bij Woongaard. Kijk voor meer informatie op www.binnendevesting.nl.
Aantal			
Type			
Aantal slaapkamers:
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: 22 twee- en driekamer appartementen waarvan 3 penthouses
: appartement met lift
: 2 of 3
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Dalemstraat
Aantal			: 18
Type			
: beganegrondwoning met achtertuin
Aantal slaapkamers:
:1
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Gildenwijk
De Gildenwijk ligt in het zuidwesten van
Gorinchem en is ontstaan in de jaren ’60
en ’70. Er staan voornamelijk flats en eengezinswoningen.
Vanuit de Gildenwijk zijn de snelwegen
A27 en A15 goed te bereiken. De Gildenwijk
heeft veel te bieden. Er is een stadspark.
met kinderboerderij en er zijn diverse
scholen en medische voorzieningen zoals
een ziekenhuis, huisartsen tandartsen en
fysiotherapeuten.
Aan de rand van de wijk ligt sportpark
Molenvliet met een atletiekbaan, voetbal-,
hockey- en korfbalvelden.
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Daarnaast bevindt zich hier het subtropische “Caribabad”. Ook is er een overdekt
winkelcentrum aanwezig.
Er zijn diverse haltes voor busverbindingen
naar de andere wijken in Gorinchem.

Schelluinsevliet
Deze woningen met balkon op het zuiden bevinden zich tussen het centrum en de Gildenwijk in. De appartementen liggen zeer gunstig ten opzichte van de binnenstad en het station. Een winkelcentrum en diverse snelwegen zijn snel te bereiken. Op de begane grond
bevinden zich verschillende bedrijfsruimtes.
Aantal			
Type			
Aantal slaapkamers:

: 40 (en 10 bedrijfsruimten op de begane grond).
: appartementen met lift
: 2 of 3
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Willem Alexanderflat - Wijnkoperstraat
Deze appartementen liggen in de populaire Willem-Alexanderflat. De woningen hebben
een balkon. Het appartementencomplex ligt zeer gunstig ten opzichte van diverse zorgvoorzieningen en een overdekt winkelcentrum.
Aantal			: 131
Type			
: appartementen met lift (drie entrees)
Aantal slaapkamers:
: 1, 2 of 3
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Aanleunwoningen Clara- Wijnkoperstraat
Deze seniorenwoningen met tuin of balkon liggen zeer gunstig ten opzichte van diverse
voorzieningen, zoals het Piazza Center maar ook het ziekenhuis en Natuurcentrum met
stadspark.
Aantal			: 19
Type			
: beganegrond- en etagewoning met lift
Aantal slaapkamers:
: 1 of 2
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Frisoflat - Voermanstraat
Deze woningen met balkon liggen in de populaire Johan Frisoflat. Een schuifpui geeft
toegang tot het ruime balkon. De woningen liggen zeer gunstig ten opzichte van diverse
zorgvoorzieningen en een overdekt winkelcentrum.
Aantal			: 138
Type			
: appartementen met lift
			
(aantal woningen is levensloopbestendig)
Aantal slaapkamers:
: 1, 2 ,3 of 4
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Munter- en Tichelaarflat - Weverstraat
Deze appartementen met balkon liggen in de Munter- en Tichelaarflat. De huurprijs is
inclusief verwarmingskosten en kosten voor het waterverbruik. Deze woningen liggen zeer
gunstig ten opzichte van diverse zorgvoorzieningen en een overdekt winkelcentrum.
Aantal			: 185
Type			
: appartement met lift
Aantal slaapkamers:
: 12, 3 of 4
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Piazzaflat - Wijnkoperstraat
De woningen zijn voorzien van een serre. De Piazzaflat ligt zeer gunstig ten opzichte van
diverse voorzieningen, zoals een overdekt winkelcentrum waar u terecht kunt voor al uw
dageslijkse boodschappen. Ook het ziekenhuis en het Natuurcentrum zijn dichtbij. Vanaf
de Piazzaflat bent u zo op de A15 of A27.
Aantal			: 133
Type			
: appartementen met lift
Aantal slaapkamers:
: 1, 2 of 3
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Gildenhof
De meeste appartementen in de Gildenhof hebben een tuin of balkon. De Gildenhof ligt
zeer gunstig ten opzichte van diverse voorzieningen, zoals een overdekt winkelcentrum en
diverse zorgvoorzieningen.
Aantal			: 50
Type			
: appartement met lift
Aantal slaapkamers:
:2

13

Haarwijk
Na de Lingewijk is de Haarwijk de oudste buitenwijk van Gorinchem. Een groot
gedeelte van de woningen is kort na de
Tweede Wereldoorlog gebouwd. Dit is ook
goed te zien aan de stijl waarin de wijk
is gebouwd. De straten zijn smaller dan
in moderne wijken. Bovendien is er veel
variatie in woonvorm en woonstijl.
In de loop der jaren hebben diverse naoorlogse woningen plaatsgemaakt voor
nieuwbouwwoningen. De Haarwijk heeft
als woonomgeving veel te bieden. De Binnenstad en het overdekte Piazzacentrum
liggen op korte afstand van de Haarwijk.
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Ook vindt u in deze wijk diverse scholen,
tandartsen, huisartsen, kinderopvang en
een apotheek.
Er zijn diverse haltes voor busverbindingen
naar de andere wijken in Gorinchem.

Boogflat I, II en III
Deze appartementen hebben een balkon of een plaatsje (Boogflat III). In de recreatiezaal
worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Op loopafstand vindt u een overdekt winkelcentrum evenals diverse zorgvoorzieningen.
Aantal			
Type			
Aantal slaapkamers:

: Boogflat I: 71, Boogflat II: 42, Boogflat III: 32
: appartement met lift
: 1 of 2
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Rozenobel
Deze seniorenwoningen met tuin of balkon bevinden zich in “De Rozenobel”. Dit appartementencomplex heeft een mooie binnentuin en een gezellige buitentuin. Op werkdagen is er ook een huismeester aanwezig. Daarnaast is er een fysiotherapeut met eigen
praktijkruimte te vinden. Ook is er een dienstencentrum voor de wijk waar verschillende
activiteiten worden georganiseerd.
Aantal			
Type			
Aantal slaapkamers:
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: 44 (en 2 bedrijfsruimten)
: beganegrondwoningen en etagewoningen met lift
:2

Schuttershof (aanleunwoningen De Schutse)
Deze woningen in de Schuttershof hebben een tuin of balkon. In de omgeving zijn diverse
zorgvoorzieningen en een overdekt winkelcentrum. Een gedeelte van de dag is er een
huismeester aanwezig. Bent u huurder dan kunt u gebruik maken van de voorzieningen
van de Schutse.
Aantal			: 45
Type			
: appartement met lift
Aantal slaapkamers:
:2
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De Queeste
Aantal			: 17
Type			
: gelijkvloerse woning met tuin
Aantal slaapkamers:
:2
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Hazenleger
Aantal			: 3
Type			
: gelijkvloerse woning met tuin
Aantal slaapkamers:
:1

19

Snippengat
Aantal			: 3
Type			
: gelijkvloerse woning met tuin
Aantal slaapkamers:
:1

Plattegrond binnenkort beschikbaar
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Hazenleger
Aantal			: 4
Type			
: gelijkvloerse woning met tuin
Aantal slaapkamers:
:1

Plattegrond binnenkort beschikbaar

Patrijzennest
Aantal			: 3
Type			
: gelijkvloerse woning met tuin
Aantal slaapkamers:
:1

Plattegrond binnenkort beschikbaar
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Lingewijk
De Lingewijk, in de volksmond ook Zandvoort genoemd, is na de binnenstad de
oudste wijk van Gorinchem. De Lingewijk
ligt tussen het Merwedekanaal en de
Linge.
De oude Binnenstad met tal van voorzieningen bevindt zich op korte loop-/fietsafstand. In de wijk zelf is een aantal voorzieningen, zoals een supermarkt, diverse
scholen, een grote en actieve speeltuinvereniging en kinderopvang.
In het noordelijke deel van de wijk is een
heel nieuw woongebied ontwikkeld en in
het zuidelijke deel zijn de karakterstieke
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tuindorpwoningen in ere hersteld en nieuwe appartementen gebouwd. De komende
jaren wordt hier nog een aantal nieuwe
woningen gebouwd

Kop van de IJsbaan
Deze fraaie appartementen liggen in het nieuwbouwcomplex (2012) “Kop van de IJsbaan”.
Het gebouw grenst aan de Arkelse Onderweg. De woningen hebben een balkonof klein
terras. De open keuken heeft een elektrische kookplaat. In de woning is een berging met
aansluitpunten voor een wasmachine en een condensdroger zonder afvoer. De appartementen grenzen of aan een waterplas of aan de Arkelse Onderweg.
Aantal			: 63
Type			
: appartement met lift
Aantal slaapkamers:
:2
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De Bogerd
Deze appartementen bevinden zich in het seniorencomplex “De Bogerd”. De woningen
hebben een eigen tuin of balkon en uitzicht op de gemeenschappelijke tuin. De appartemeten liggen op fietsafstand van de gezellige binnenstad van Gorinchem.
Aantal			: 85
Type			
: appartementen met lift
Aantal slaapkamers:
:1
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Het Quadrant
Appartementencomplex Het Quadrant is in 2010 gebouwd en bevindt zich aan het begin
van de Lingewijk. Tegenover Het Quadrant ligt gemeenschapshuis De Bogerd waar allerlei
activieiten voor de hele wijk worden georganiseerd. De appartementen hebben een balkon of terras.
Aantal			: 27
Type			
: appartement met lift
Aantal slaapkamers:
:2
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Gorinchem-Oost en Laag Dalem
De laatste uitbreiding in Gorinchem is
Laag-Dalem. De huur- en koopwoningen in
Laag-Dalem kenmerken zich door laagbouw en een grote diversiteit aan bouwstijlen.
Door het jonge karakter van de wijk wonen
er veel jonge gezinnen. Maar er is ook aan
de ouderen gedacht. In Laag-Dalem bevinden zich ruim 200 woningen voor senioren.
Het voorzieningenniveau in deze wijk is
hoog. Zo beschikt Laag-Dalem over een
winkelcentrum en een sporthal, zijn er
diverse scholen, speel-voorzieningen en
kinderopvang aanwezig.
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Daarnaast zijn er allerlei medische voorzieningen zoals huisartsen, fysiotherapeuten,
tandartsen en een apotheek.
Er zijn diverse haltes voor busverbindingen
naar andere wijken in Gorinchem.

Kromme Akkers
Deze appartementen met balkon of tuin maken deel uit van het seniorencomplex “Kromme Akkers” in Gorinchem-Oost. Het appartementencomplex beschikt o.a. over een inpandige parkeerruimte en een recreatieruimte, waar verschillende activiteiten worden georganiseerd. In de directe omgeving bevinden zich een winkelcentrum en een mooi park.
Aantal			
Type			
Aantal slaapkamers:

: 54 (+36 parkeerplaatsen)
: appartement met lift
: 1 of 2
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Iris / Roos
Deze royale appartementen met lift zijn gelegen in “De Iris”/”De Roos” in Gorinchem-Oost.
De woningen hebben een terras/balkon en liggen gunstig ten opzichte van de binnenstad.
Op loopafstand bevindt zich een winkelcentrum met een uiteenlopend winkelaanbod op
Gorinchem-Oost. Vanuit dit appartementencomplex bent u zo op de A15 en A27.
Aantal			: 52
Type			
: appartement met lift
Aantal slaapkamers:
: 2 of 3
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Anna Roemer Visscherpad
Aantal			: 24
Type			
: gelijkvloerse woning met tuin
Aantal slaapkamers:
:2
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Dina Appeldoornpad
Aantal			: 10
Type			
: gelijkvloerse woning met tuin
Aantal slaapkamers:
:2
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Henri Knapstraat
Aantal			: 29
Type			
: gelijkvloerse woning met tuin
Aantal slaapkamers:
:2
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Hendrik Tollensplantsoen
Aantal			: 24
Type			
: gelijkvloerse woning met tuin
Aantal slaapkamers:
:2
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Henriette van Eyckplein
Aantal			: 16
Type			
: gelijkvloerse woning met tuin
Aantal slaapkamers:
: 12 met 1 slaapkamer en 4 met 2 slaapkamers
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Minoes
Aantal			: 24
Type			
: beganegrondwoningen en seniorenwoningen
Aantal slaapkamers:
: 8 beganegrondwoningen met 1 slaapkamer
			
20 seniorenwoningen met 2 slaapkamers
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Komediestraat
Aantal			: 10
Type			
: gelijkvloerse woning met tuin
Aantal slaapkamers:
:2
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Jhr. Mr. A.f. Sarvornin Lohmanstraat
Aantal			: 12
Type			
: gelijkvloerse woning met tuin
Aantal slaapkamers:
:2
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