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Mitt Hem, mijn thuis
Op loopafstand van het centrum van Zierikzee treft u het moderne wooncomplex 

Mitt Hem. Hier wordt wonen, welzijn en zorg gecombineerd in een uniek concept. 

Mitt Hem is Zweeds voor ‘mijn thuis’. De naam symboliseert de zelfstandigheid 

van de bewoners in dit appartementengebouw. De huur van de appartementen 

is gekoppeld aan de zorg- en dienstverlening van Eilandzorg. Hierdoor is het zelfs 

met een zware zorgindicatie mogelijk om zelfstandig te wonen. 

Wonen volgens dit principe is uniek in de regio. Mitt Hem biedt een thuis voor 

(jong-)volwassenen met een Niet- Aangeboren Hersenletsel (NAH) en ouderen 

met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Mitt Hem bestaat uit vier 

woonlagen met in totaal 28 grote driekamerappartementen, twee luxe studio’s en 

gezamenlijke ontmoetingsruimten. 

Ruime driekamerappartementen
De 28 luxe driekamerappartementen zijn zo’n 90 m2 groot, en bestaan uit 

een ruime woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, een badkamer met 

toilet, een gastentoilet, een balkon en een opslagruimte. Het appartement is 

rolstoelvriendelijk en voorzien van slimme domotica toepassingen zodat u er veilig 

kunt wonen. Ook met een partner, gezin en/of huisdieren! 

Luxe studio-appartementen
Op de tweede en derde etage zijn tevens twee luxe studio-appartementen te 

huur. Deze grote eenkamerappartementen zijn volledig gestoffeerd en van alle 

gemakken voorzien. De studio’s bestaan uit een grote woon-/leefruimte met 

centraal gelegen een luxe kookeiland. Verder bevatten de studio’s een ruime 

badkamer met douche, wasbak en toilet, een tweede toilet, twee opslagruimten 

en een balkon met uitzicht over het water. De appartementen zijn voor een of 

twee personen en bijzonder geschikt voor jongvolwassenen met een zorgindicatie. 

Een buitenkans voor iedereen die zelfstandig wil wonen met de zekerheid van 

24-uur zorg, in een modern appartement.

“ Ik woon hier heel graag en was vanaf het eerste moment 

gewend. Het is een hele geruststelling. ”



3 4

Omgeving
Mitt Hem ligt aan de rand van woonwijk Noorderpolder met Zweedse 

straatnamen, en biedt een bijzonder mooi uitzicht over de Ronde Weel 

met een fraaie rietkraag en een steiger. Er zijn parkeerplaatsen om de 

hoek en een ruime fietsenstalling. De bushalte is via een voetgangerspad 

te bereiken. Naast Mitt Hem is Brede School Noorderpolder Theo Thijssen 

te vinden. De Brede School heeft een centrale ruimte die als wijkfunctie fungeert.

Het appartementencomplex is gelegen bij de sportvelden en is op loopafstand 

van het historische centrum van Zierikzee. Het is de grootste stad van Schouwen- 

Duiveland met een winkelcentrum, een jachthaven en vele activiteiten. Zierikzee 

ligt aan de N59 waarmee Goes en Rotterdam direct aan te rijden zijn.

Iets voor u?
De huur van deze appartementen is gekoppeld aan de zorg en ondersteuning van 

Eilandzorg. Om in aanmerking te komen voor een appartement, moet een van 

de bewoners een indicatie hebben (met een hoge verzorgingsgraad) op basis van 

scheiden van wonen en zorg. U neemt de directe zorg af van Eilandzorg.

Alle appartementen komen in aanmerking voor huursubsidie. Via de website 

www.toeslagen.nl kunt u zelf berekenen of u ook van deze regeling gebruik kunt 

maken.
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Wilt u meer informatie?
We staan graag voor u klaar. U kunt 
ons bereiken via telefoonnummer 
0111- 74 57 00 en info@eilandzorg.com 
Graag tot ziens!
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04 |Luxe, ruime huur- 

appartementen. De 

driekamerappartementen 

zijn ca. 90 m². de studio-

appartementen ca. 80 m²

Rolstoeltoegankelijk en 

voorzien van domotica.

Vrijheid om te wonen en 

leven zoals u wilt. 

Huurtoeslagregeling van 

toepassing.

Deskundig personeel biedt 

u zorg en ondersteuning. 

Dag en nacht.  

Persoonlijke zorgverlening 

door een klein team.

Natuurlijk samen met 

partner, gezin en/of 

huisdieren.



Hoge Molenstraat 13, 4301 KB Zierikzee

0111 - 74 57 00

info@eilandzorg.com

www.eilandzorg.com
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