
 

 

 

 

Wonen in Zoetermeer 
voor dove en slechthorende 55+ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGMD voor Doven en Slechthorenden 

Wij hebben locaties door heel Nederland.  

telefoon: 088 – 43 21 700 

sms: 06 – 10 908 606 

e-mail: contact@ggmd.nl 

teletolk: zie www.ggmd.nl/contact 

website: www.ggmd.nl 

 

Zelfstandig wonen in Het Fregat 

Bent u doof of slechthorend en bent u ouder dan 55 jaar?  

Zijn de kinderen de deur uit en heeft u steeds minder contact met 

andere mensen?  

Heeft u door het ouder worden, nu of in de toekomst, hulp nodig bij het 

zelfstandig blijven wonen?  

Schrijft u zich dan in bij GGMD als woningzoekende.  

U kunt dan in aanmerking komen voor een zelfstandige woning in  

Het Fregat.  

 

Het Fregat ligt aan het water, midden in de wijk De Leyens in Zoetermeer.  

Het Fregat heeft vier verdiepingen.  

U woont hier geheel zelfstandig.  

Heeft u hulp nodig, dan wordt deze geboden. 

 

Woningen voor doven  

In Het Fregat is een aantal woningen gereserveerd voor dove en 

slechthorende mensen van 55 jaar en ouder.  

Deze woningen zijn voor maximaal twee personen en hebben één 

slaapkamer. 

De woningen hebben een ruime berging en een groot terras of balkon.  

De badkamers en keukens zijn voorzien van inbouwapparatuur. 

De woningen voor doven en slechthorenden zijn voorzien van een 

deurbel en brandalarm met flitslicht en trilfunctie. 

Op werkdagen is een beheerder aanwezig. 

De flat is de afgelopen jaren grondig gerenoveerd. 

 

Gezellig wonen in Het Fregat 

In Het Fregat wonen dove, slechthorende en horende mensen. 

U maakt makkelijk contact met de andere bewoners. 

Op de begane grond is een gezellige recreatieruimte met terras en tuin. 

Hier wordt bijna elke dag door bewoners koffie gedronken. 

Er is een kleine bibliotheek en een servicebalie.  
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Voor wie? 

Voor doven en slechthorenden die onder de huursubsidiegrens zitten 

en ouder dan 55 jaar zijn. 

U hoeft geen cliënt van GGMD te zijn. 

U hoeft ook geen hulpvraag te hebben. 

Dus ook als u geheel zelfstandig kunt wonen, kunt u zich inschrijven. 

 

Ondersteuning van GGMD 

In Het Fregat zijn bijna elke dag woonbegeleiders van GGMD aanwezig.  

Onze begeleiders beheersen Nederlandse Gebarentaal en kunnen dus 

een praatje met u maken.  

Onze woonbegeleiders kunnen u ook ondersteunen bij allerlei 

dagelijkse zaken zoals post, financiën en huishoudelijke zaken.  

De gemeente regelt en betaalt deze ondersteuning. 

U heeft hiervoor wel een WMO-beschikking nodig. 

Misschien moet u een eigen bijdrage betalen. 

Onze medewerkers kunnen u hierover informeren. 

 

Samenwerking Vidomes en GGMD 

Vidomes is eigenaar van Het Fregat. 

GGMD en Vidomes hebben een overeenkomst gesloten.  

Hierin staat dat een aantal woningen in Het Fregat voor dove en 

slechthorende mensen is.  

Mits deze mensen onder de huursubsidiegrens zitten en ouder dan 55 

jaar zijn. 

 

Door deze samenwerking kunt u zelfstandig blijven wonen én makkelijk 

in contact komen met andere dove, slechthorende en horende mensen 

van uw leeftijd. 

 

Inschrijven op een woning 

Wilt u in Het Fregat wonen, neem dan contact op met GGMD. 

 

 

 

 

Heeft u vragen? 

Heeft u vragen over wonen in Het Fregat of over uw inschrijving, neem 

dan contact op met GGMD. 

 

Contact met GGMD 

U kunt contact opnemen met GGMD via: 

Telefoon:  088 – 43 21 700 

Sms:    06 - 10 908 606 

E-mail:   contact@ggmd.nl 

Chat:    op werkdagen van 10.30 tot 12 uur via 

     www.ggmd.nl pagina Contact 

Teletolk:   zie www.ggmd.nl pagina Contact 

Website:   www.ggmd.nl 

 

Vermeld altijd dat het gaat om ‘wonen in Zoetermeer’. 

 

Websites 

www.youtube.com (type Het Fregat Zoetermeer in de zoekbalk)  

www.vidomes.nl 

www.ggmd.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en  

Maatschappelijk Dienstverlening voor doven en slechthorenden. 

GGMD heeft locaties door heel Nederland. 

Meer informatie over GGMD vindt u op www.ggmd.nl. 
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