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Wethouder Göbel is pas sinds 2009 
verantwoordelijk voor de Wmo. Maar 
zij weet de wapenfeiten moeiteloos te 
noemen.

Betrokkenheid

‘Ik denk dat we voor de betrokkenheid 
van de burgers een goede vorm hebben 
gevonden met het Wmo-netwerk,’ zegt 
de wethouder. ‘Daaraan nemen geïnte-
resseerde inwoners en vertegenwoordi-
gers van allerlei organisaties deel. Het 
netwerk is nu vier keer bijeen geweest 
en dat heeft geleid tot enkele interes-
sante aanbevelingen. Zo ontstond het 
idee voor een dag voor de mantelzorg. 
En mede dankzij het netwerk hebben we 
een vrijwilligersverzekering ingevoerd.’ 

Behoeften van ouderen

Ook het project ouderenproof is zo’n 

voorbeeld. Wethouder Göbel: ‘Het 
project leeft heel sterk in de gemeente. 
Het project draait rond de vraag hoe we 
in onze gemeente alles op het terrein 
van wonen, welzijn en zorg zo kunnen 
inrichten dat het voldoet aan de wensen 
en behoeften van ouderen. Groepen ou-
deren hebben inmiddels een hele reeks 
aanbevelingen gedaan. Zeven oude-
renambassadeurs hebben de behande-
ling daarvan begeleid.’

Woonservicezones

In het project Wonen, Welzijn, Zorg 
heeft een klankbordgroep zich uit-
gesproken voor vier zogenaamde 
woonservicezones: rond de bestaande 
zorgcentra de Gravin (voorheen Sabina), 
Egmontshof en Open Waard, en in het 
centrum. Wethouder Göbel: ‘Het gaat 
om gebieden waarin bewoners zo lang 

Wethouder Leny Göbel:

‘Wmo zit dichtbij de 
gemeente en dichtbij de 
mensen’

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de 
gemeente verantwoordelijk voor wonen, zorg en welzijn van haar inwoners. ‘Daar 
komt heel wat bij kijken,’ zegt wethouder Leny Göbel aan het eind van deze 
bestuursperiode. ‘Maar de grote winst is dat we er als gemeente nu ook echt 
invloed op hebben en er samen met de inwoners van Oud-Beijerland vorm aan 
kunnen geven.’

Meedoen!

Sinds 1 januari 2007 is de Wet maat-
schappelijke ondersteuning van 
kracht. De Wet maakt het mogelijk 
dat mensen zo lang mogelijk zelf-
standig in de maatschappij kunnen 
functioneren. Dat vraagt om maat-
regelen en initiatieven op het terrein 
van wonen, welzijn en zorg. 
In 2008 presenteerde de gemeente 
de beleidsnota ‘Meedoen in Oud-
Beijerland’. Daarin staat wat de ge-
meente wilde bereiken in de periode 
2008 – 2011. Met de verkiezingen in 
zicht loopt de bestuursperiode van 
dit gemeentebestuur af. Dat is een 
mooi moment om te laten zien wat 
er de afgelopen jaren tot stand is ge-
bracht. Dit magazine toont daarvan 
enkele aansprekende voorbeelden. 
Tot stand gekomen doordat de inwo-
ners van Oud-Beijerland er zelf de 
schouders onder hebben gezet. Dat 
neemt niet weg dat er nog veel valt 
te doen. Voor ouderen, voor mensen 
met beperkingen, maar eigenlijk 
voor iedereen die zelfstandig en vol-
waardig wil functioneren. En wie wil 
dat niet? Blijft u daarom meedoen? 

In dit nummer aandacht voor:
•  project ‘Is Oud-Beijerland oude-

renproof?’
• vrijwilligerswerk
• mantelzorg
• woonserviceszones
•  sociale samenhang in buurten en 

wijken
• Wmo netwerk
• Zorgloket

en zo goed mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven wonen en volwaardig deelnemen 
aan het maatschappelijk leven. Vanaf 
het begin besteden we ook aandacht 
aan ontmoeting en gezelligheid.’

Vervoer Lokaal

Wethouder Göbel kijkt tevreden terug 
op de voorbije bestuursperiode. ‘Er is 
veel tot stand gebracht en er zit nog veel 
in het vat. Maar ik koester ook wat er al 
is. Zoals Vervoer Lokaal, ons vervoer-
systeem voor ouderen en mensen met 
een indicatie. Het zou mooi zijn als dit 
systeem tot de hele regio kan worden 
uitgebreid. Dan krijgen mensen een 
extra grote actieradius.’

Mischa van Trijffel, opbouwwerkster SSO:

‘Mensen weten vaak niet wat er al allemaal 
in hun wijk gebeurt’

Veel mensen voelen zich sterk verbonden met hun buurt of wijk. Goede contac-
ten zorgen ervoor dat mensen prettig wonen en zich veilig voelen. Vaak ontstaat 
sociale samenhang vanzelf, maar soms kan een buurt wel wat steun gebruiken. 
De Wet maatschappelijke ondersteuning biedt daarvoor ruimte en mogelijkheden.

Mischa van Trijffel was als opbouw-
werkster nauw betrokken bij een 
werkgroep die zocht naar nieuwe 
mogelijkheden om buurtbewoners met 
elkaar in contact te brengen. ‘Dan kom 
je erachter dat er al heel veel gebeurt, 
maar men weet het niet van elkaar.  

Horen en zien

De gemeente verricht onderzoek in 
buurten en wijken. ‘Maar de resultaten 
verouderen als je een onderzoek niet 
regelmatig herhaalt. Met het oog op 
sociale samenhang moeten er eventueel 
extra vragen aan het onderzoek worden 
toegevoegd. En ook via het Mobiel 
Terras of een video inspreekzuil kun je 
laagdrempelig onderzoek verrichten. 
Dan spreek je bewoners persoonlijk en 
kun je doorvragen.’

Veel werk

‘Er wordt al veel (vrijwilligers)werk 
opgepakt. Maar de buurten weten het 
van elkaar niet  We hebben voorgesteld 

een projectbureau op te richten, dat het 
werk verzamelt en in kaart brengt. Zo 
hoeft het wiel niet steeds uitgevonden 
te worden. Mensen moeten elkaar in 
een wijk altijd snel kunnen vinden en 
informeren. We zoeken dus naar een 
geschikte manier waarop buurten hun 
eigen website kunnen bouwen en behe-
ren. Er is veel aanbod, maar het moet 
voor buurtbewoners ook te behappen 
zijn.’  

Buurtactiviteiten

‘We hebben de gemeente ten slotte 
geadviseerd een ‘klikfonds’ in te stellen, 
waaruit buurten een kleine subsidie 
kunnen krijgen voor buurtactiviteiten: 
een feest, een barbecue of een jeu de 
bouleswedstrijd. In ruil daarvoor levert 
de buurt enkele digitale foto’s (klik!) die 
op de gemeentelijke website worden 
geplaatst.’

Project Sociale samenhang

De genoemde voorstellen voor buurten 
en wijken zijn ontwikkeld in het project 
‘Sociale samenhang’, waarin ook aanbe-
velingen zijn opgesteld voor de verdere 
ontwikkeling van het vrijwilligerswerk 
en de ondersteuning van de mantelzorg 
in Oud-Beijerland. 
Alle voorstellen en aanbevelingen moe-
ten leiden tot nieuwe initiatieven die 
de sociale samenhang in de gemeente 
behouden en versterken.

foto Olaf Smit foto Olaf Smit
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Karin van Dijk heeft namens de ge-
meente zitting in de klankbordgroep, 
waarin verder talrijke organisaties op 
het gebied van wonen, zorg en welzijn 
vertegenwoordigd zijn. ‘Het is bijzon-
der te ervaren dat bij al die partijen de 
gedachten dezelfde kant opgaan.’ 

Woonserviceszones

De klankbordgroep meent een geschik-
te nieuwe vorm te hebben gevonden in 
zogenaamde woonservicezones. Karin 
van Dijk: ‘Je moet dan denken aan een 
gebied waarin wonen, welzijn, zorg, 
verkeer en vervoer, winkels en andere 
voorzieningen op elkaar zijn afgestemd. 
Bovendien liggen al die voorzienin-

gen op maximaal 500 meter afstand 
vanaf de kern van het gebied. Daardoor 
kunnen de inwoners van dat gebied 
ondanks eventuele beperkingen toch 
zelfstandig wonen en functioneren.’        

Thema’s

De klankbordgroep heeft ook nage-
dacht over de verder uitwerking en in-
vulling van zo’n woonservicezone. Karin 
van Dijk: ‘De gemeente heeft het advies 
van de klankbordgroep verbonden met 
andere ontwikkelingen op terrein van 
ouderenbeleid en uiteindelijk zeven the-
ma’s vastgesteld (zie tekstkader). Die 
moeten de komende tijd verder worden 
uitgewerkt en vorm krijgen op verschil-

lende locaties in onze gemeente.’ 

Locaties

Als het aan de klankbordgroep ligt 
worden er in Oud-Beijerland vier woon-
servicezones ingericht. ‘Drie daarvan 
komen op plekken waar zorginstellingen 
toch al plannen hebben om verouderde 
voorzieningen te vervangen door nieuw-
bouw. Het gaat om de Gravin (voorheen 
Sabina), de Egmontshof en de Open 
Waard. Omdat er in het centrum van de 
gemeente al veel voorzieningen zijn, is 
ook dat een logische plek; daar komt op 
de plek van het huidige postkantoor een 
nieuw woonzorgcomplex. Op andere 
locaties, zoals bijvoorbeeld in nieuw-

Ouderen en andere kwetsbare groepen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kun-
nen wonen en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Een klank-
bordgroep heeft daarom voorgesteld in Oud-Beijerland enkele woonzorgservice-
zones in te richten. Het advies in inmiddels aan het college van burgemeester en 
wethouders overhandigd.

Karin van Dijk, projectleider maatschappelijk beleid:

‘Samen zoeken naar nieuwe vormen van 
wonen, zorg en welzijn’

Aandachtspunten bij 
woonservicezones

• Woningen en woonomgeving 
zijn levensloopbestendig en houden dus 
rekening met beperkingen die bewoners 
in de toekomst kunnen belemmeren.

• Gezondheidszorg
is aanwezig in de vorm van preventie, 
verzorging, verpleging, behandeling 
door huisartsen en specialisten, intra-
muraal wonen, personenalarmering en 
domotica.   

• Voorzieningen en zelfredzaamheid 
voor dagelijkse boordschappen, pinau-
tomaat, brievenbus, etc. zijn direct in de 
buurt. Andere diensten als woningon-
derhoud, klussendienst, maaltijdbe-
zorging, hulp bij administratie, etc. 
bevorderen de zelfredzaam.

• Informatie en advies
zijn beschikbaar op het terrein van 
wonen, welzijn, activiteiten, maatschap-
pelijk werk, gezondheidszorg, gemeen-
ten en Wmo. Diverse instanties leveren 
hun bijdrage.

• Mobiliteit en vervoer
zijn volop beschikbaar in de vorm van 
regelmatig openbaar vervoer en vervoer 
op maat, van deur tot deur.

• Openbare ruimte
is veilig ingericht. Stoepen, bruggen, 
oversteekplaatsen en openbare gebou-
wen zijn goed verlicht en toegankelijk 
voor rollators en rolstoelen. 

• Ontmoeting en ontspanning
zijn beschikbaar in de vorm van recrea-
tie en sociale activiteiten in buurtcentra 
en openbare ruimten: grand café, sport, 
cursussen, uitstapjes en bibliotheek.

bouwwijk Poortwijk, gelden de thema’s 
als aandachtspunten bij verdere plan-
nen en ontwikkelingen.’

Gemeenschappelijk

Karin van Dijk is blij dat de aandacht 
voor ouderen en andere mensen met 
beperkingen langzaam maar zeker 
zichtbaar en gemeenschappelijk wordt. 
‘Je ziet dat alle betrokken instellingen 
en instanties bereid zijn mee te denken 
over de toekomst. Ook ouderen be-
moeien zich actief met de discussie. En 
de overheid is steeds meer bereid naar 
die geluiden te luisteren en er wat mee 
te doen.’

Toekomstbeeld van de nieuwe woonservicezone De Gravin.

foto Olaf Smit

foto Olaf Smit
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Co de Leeuw, ouderenambassadeur:

‘Om de ouderen kunnen we 
niet meer heen’

niet langer gedraald. ‘Er zijn hier in de 
gemeente al te veel  ouderen, die op een 
af andere manier niet aan hun trekken 
komen. Ik vind bijvoorbeeld dat er op 
de kortst mogelijk termijn een ontmoe-
tingsplaats voor ouderen moet komen. 
De Stichting Samenleving Oud-Beijerland 
heeft een ruimte beschikbaar, maar het 
geld is een probleem. Ik vind juist dat geld 
op dit punt géén probleem mag zijn!’ 

Regionaal vervoer

Dan het vervoer voor ouderen. ‘We 
hebben hier een goed vervoersysteem 
in de vorm van Vervoer Lokaal. Maar 
het is toch van de gekken dat je voor 
vervoer buiten de gemeente een beroep 
moet doen op vrijwilligers? Dat is toch 

niet van deze tijd? Het vervoer voor 
ouderen en mensen met een indicatie 
moet gewoon goed en regionaal worden 
geregeld. De gemeenten moeten van 
hun eilandjes af.’

Ouderenadviseur

‘In Oud-Beijerland is geen ouderenad-
viseur. Iemand die actief de problemen, 
wensen en behoeften van ouderen in 
kaart brengt. Die helpt met het invul-
len van papieren en formulieren. Die 
doorverwijst naar gespecialiseerde 
instanties. En die zich liefst ook met de 
ontmoetingsplaats bemoeit. Kortom: 
een aanspreekpunt voor alle ouderen. 
Die moet er komen. Bij de gemeente of 
bij de SSO. Maakt niet uit.’ 

Ouderenhuisvesting

‘Deze gemeente vergrijst. Daarom moe-
ten er snel voldoende woningen komen 
waar ouderen zelfstandig in kunnen 
blijven wonen. In een woonservicezone, 
maar ook gewoon in de wijk. En niet al-
leen koopwoningen, maar ook corpora-
tiewoningen.’   

Niet inkakken  

Co de Leeuw heeft gezegd waar het op 
staat. ‘Je ziet, er is hier nog genoeg te 
doen. Gelukkig denken veel 55-plussers 
actief met ons mee. En terecht. Want 
het gaat om onze toekomst. Die moeten 
we zelf vormgeven. Dan mogen we niet 
inkakken. Dát is mijn drive.’

Het project ‘Is Oud-Beijerland Ouderenproof?’ wil 55-plussers betrekken bij het 
vernieuwen en versterken van het ouderenbeleid in de gemeente. Het project 
heeft een waslijst aan aanbevelingen opgeleverd. Zoveel dat een aparte actie no-
dig was om doublures te vermijden en te focussen op haalbaarheid. Het resultaat 
is een shortlist van ‘harde’ actiepunten. Nu komt het op realisatie aan.

Ouderenproof

•  Het project Ouderenproof draait sinds 
2007.

•  in 2008 deden in totaal veertig oude-
ren, verdeeld over vier projectgroe-
pen, onderzoek naar de wensen en 
behoeften van leeftijdsgenoten. 

•  Dat leverde in totaal 80 aanbevelingen 
op.

•  Na schifting zijn er 28 actiepunten 
overgebleven.

Co van Dongen:

‘Voor een dienstbaar 

Oud-Beijerland’

Henk Selser:

‘Goede en goed 

bereikbare voorzieningen 

voor ouderen’

Kees Hoorweg:

‘Realiseren van 

(levensloopbestendige) 

woningen voor ouderen’

Ludy van der Tuyn: 

‘Een optimale zorg voor 

alle ouderen’

Nel Blonk:

‘Sociaal-culturele 

activiteiten voor ouderen 

zijn belangrijk’

Piet van der Linden:

‘Het moet goed wonen 

zijn in Oud-beijerland’

Ideeënrijkdom

Het project Ouderenproof draait al 
enkele jaren. Co de Leeuw: ‘Het is on-
gelooflijk wat een ideeënrijkdom er vrij-
komt als je een groep ouderen bij elkaar 
zet en met elkaar laat werken. Een hele 
berg aanbevelingen kwam eruit. Rijp 
en groen, illusies en haalbare verbete-
ringen. Maar daar konden we wel mee 
aan de slag. Samen met wethouder Leny 
Göbel en haar medewerkster Tineke 
Smit zijn we op zoek gegaan naar de 
quick wins, zeg maar het laaghangend 
fruit. Dat ligt nu in een mandje, klaar 
voor uitvoering en realisatie.’

Ontmoetingsplaats

Als het aan Co de Leeuw ligt, wordt er 

Co de Leeuw is voorzitter van een groep 
van zeven ouderenambassadeurs die de 
aanbevelingen hebben omarmd en de uit-

voering ervan stimuleren. ‘Wij zijn er om de 
zaak steeds een stapje verder te brengen.’ 

foto Olaf Smit foto Olaf Smit
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Op zoek naar vrijwilligerswerk?

Kom naar de Vrijwilligerscentrale!

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de samenleving. Miljoenen Nederlanders zijn 
vrijwillig actief op talloze maatschappelijke terreinen. Zij hebben er veel voor 
over, maar krijgen er ook veel voor terug. Want het is fijn om voor anderen iets 
te betekenen. Het brengt je plezier, je leert nieuwe mensen kennen en doet 
nieuwe ervaringen op.

In Oud-Beijerland brengt de Vrijwilli-
gerscentrale van SSO vraag en aanbod 
bij elkaar. Als u vrijwilligerswerk wilt 
gaan doen, krijgt u daar alle informatie. 
De vrijwilligerscentrale beheert een 
vacature bank waarop u alle vacatu-

res kunt raadplegen. Met hulp van de 
Vrijwilligerscentrale ontdekt u welke 
van de aangeboden functies het beste 
bij u past. Tot slot komt de Vrijwilli-
gerscentrale op voor de belangen van 
vrijwilligers.

Vrijwilligerscentrale SSO

Steenenstraat 24
(0186) 61 53 65

of kijk op: 
www.ssobl.nl/vrijwilligerscentrale/
vacaturebank 

Op de website staan ook de openings-
tijden.

Daan Vonk, voorzitter volleybalvereniging D.V.O.:

‘Vrijwilligers moeten we koesteren’

In Oud-Beijerland is naar schatting één op de drie inwoners actief als vrijwilliger. 
In een sportclub, muziekvereniging, een kerk, het onderwijs of de zorg. Deze vrij-
willigers zorgen voor de sociale samenhang, zij vormen als het ware het cement 
van de samenleving. De Wmo biedt mogelijkheden om de waardering voor hun 
werk te laten blijken.

Daan Vonk weet wat het is. Als voor-
zitter van volleybalvereniging ‘Door 
Verenigde Opbouw’ (1945) is hij al zes 
jaar lang minstens een dag per week 
vrijwillig in touw. Eén ding weet hij 
zeker: ‘Vrijwillig is niet vrijblijvend!’ 

Veel plezier

‘Het komt eigenlijk allemaal door mijn 
dochter.. Maar ik doe het met veel 
plezier. In een vereniging met 250 leden 
heb je als voorzitter je handen vol. Je 
moet voldoende zaalruimte regelen, er 
moet goed materiaal zijn en de financiën 
moeten op orde zijn. Omdat we vanwege 
onze goede jeugdopleiding zoveel jonge 
leden hebben, draait de organisatie op 
een kleiner aantal oudere vrijwilligers.’

Eerste resultaat

‘Het is een goede zaak dat de gemeente 
aandacht besteedt aan vrijwilligers-
werk. Daarom heb ik zelf deelgenomen 

aan een themawerkgroep die praktische 
aanbevelingen heeft opgesteld. Dat 
nu alle vrijwilligers in deze gemeenten 
collectief zijn verzekerd, is een eerste 
resultaat. Maar ik vind dat ook onze 
overige aanbevelingen moeten worden 
overgenomen.’

Advies

‘Vrijwilligers moet je koesteren en blij-
ven motiveren. Ik adviseer de gemeente 
goed te communiceren en altijd alert te 
zijn op signalen die uit die kring worden 
afgegeven. Anders raak je ze echt kwijt.’

Actiepunten 
vrijwilligerswerk  

Een themawerkgroep ‘Vrijwilligers-
werk’ noteerde in 2009 onder meer de 
volgende actiepunten:
• een vrijwilligers(voordeel)kaart
•  deskundigheidsbevordering, oplei-

ding en training
• een groot vrijwilligersfeest
• een collectieve verzekering
• meer informatie over vrijwilligerswerk
•  informatie over de maatschappelijke 

stage

Op het moment van verschijnen van 
dit magazine is een aantal actiepunten 
gerealiseerd.

bijschrift??

foto Olaf Smit

foto Olaf Smit
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Wmo wil aansluiten op wat bewoners willen

Doe mee in het Wmo-netwerk
De Wmo wil bevorderen dat mensen meedoen aan de samenleving. Dat hindernis-
sen om deel te nemen worden weggenomen en mensen actief zijn in hun eigen 
woon- en leefomgeving. Dat kan alleen als bewoners daar zelf over meedenken en 
ook zelf oplossingen voor aandragen. Daarvoor bestaat het Wmo-netwerk.

In het Wmo-netwerk houden de inwo-
ners van Oud-Beijerland de vinger aan 
de pols, samen met de gemeente en 
maatschappelijke organisaties.

Iedereen kan meedoen

Aan het Wmo-netwerk kan in principe 
iedereen meedoen. De deelnemers aan 
het netwerk doen dat echter niet voor 
de vorm. Ze zijn geïnteresseerd in de 
beweging die op gang is gebracht en in 
de resultaten die de Wmo oplevert.

Informatie en overleg

Alle deelnemers aan het Wmo-netwerk 
ontvangen regelmatig een nieuwsbrief, 
zodat zij goed op de hoogte zijn van be-
langrijke ontwikkelingen op het gebied 
van de Wmo. Omgekeerd raadpleegt 
de gemeente de deelnemers aan het 
Wmo-netwerk over actuele projecten 
of ontwikkelingen. Daarvoor komt het 
netwerk tweemaal per jaar bijeen in 
een grotere algemene bijeenkomst. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid deel 
te nemen aan kleinere werkgroepen die 
een advies of standpunt ten aanzien van 
een specifiek thema voorbereiden.

Nelie Rolfes, mantelzorger:

‘Mantelzorgers, kom uit je schulp!’

In Oud-Beijerland zijn naar schatting meer dan 2.000 inwoners actief als man-
telzorger. Zij verzorgen een zieke of gehandicapte partner, ouder, kind of ander 
familielid. Vaak is dat een zware klus. Veel mantelzorgers dreigen overbelast te 
raken. Als zij uitvallen, ontstaat er een groot probleem.

Nelie Rolfes is zo’n mantelzorger. Al 
meer dan twintig jaar verzorgt zij haar 
dochter die meervoudig gehandicapt is 
en zowel lichamelijk als verstandelijk 
met grote problemen kampt. ‘Soms is 
het alle zeilen bijzetten.’ 

Intensief

‘De zorg voor onze dochter is bijzonder 
intensief. Mijn partner en ik helpen haar 
bij de persoonlijke verzorging en halen 
en brengen haar met onze aangepaste 
auto. We zijn er de hele week druk 
mee, afgezien van de momenten dat ze 
buitenshuis is. Soms gaat ze voor een 
midweek of weekend naar een logeer-
huis. Dan kunnen wij even uitblazen en 
er zijn voor onze andere dochter.’  

Kaartenhuis

Om haar zorgtaken goed te kunnen 
verrichten heeft Nelie een baan in de 
nachtverpleging. Zelf slaapt ze als haar 
dochter naar het dagactiviteitencentrum 
is. ‘Zo past alles precies in elkaar. Maar 
daar moet niet de klad in komen. Dan 
stort het kaartenhuis in. Daarom vind 

ik dat mantelzorgers ook aan zichzelf 
moeten denken. En dus zeker niet alleen 
uit eigenbelang.’

Voor de draad

Nelie Rolfes is lid van de werkgroep 
Mantelzorg. ‘Ik ben daar de enige man-
telzorger. Dat is jammer, want ik vind 
dat de mantelzorgers uit hun schulp 
moeten komen. Ik weet dat mensen 
niet gauw met hun sores voor de draad 
komen, maar het is voor iedereen beter 
dat je goed voor jezelf zorgt en gebruik 
maakt van de voorzieningen die er voor 
mantelzorgers zijn.’

Zorg voor mantelzorgers

De werkgroep Mantelzorg heeft onder 
meer de volgende aanbevelingen 
gedaan:
•   ontspanningsactiviteiten voor mantel-

zorgers
•   mantelzorgers attenderen op CIZ-

bonus (het ‘mantelzorgcompliment’)
• verwendagen 
•  Rotterdampas voor mantelzorgers
•   ontwikkeling Mantelzorggids met 

informatie

Als mantelzorger kunt u zich aanmelden 
bij het steunpunt Mantelzorg van de 
MEE. U ontvangt dan driemaal per jaar 
het Mantelzorgmagazine met interes-
sante artikelen en tips.

Bel 0900 - 202 06 72 of stuur een email 
aan: servicepunt@meezhe.nl

Belangstelling?

Wilt u deelnemen aan het Wmo-
netwerk? Neem dan contact op met de 
gemeente (0186-64 67 26) of stuur een 

e-mail naar info@oud-beijerland.nl. U 
ontvangt dan de Wmo-nieuwsbrief en 
uitnodigingen voor bijeenkomsten en 
activiteiten.

foto Olaf Smit
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Over wonen, zorg en welzijn

Zorgloket voor informatie en advies
Op het gebied van wonen, zorg en welzijn bestaan allerlei regelingen. Bovendien 
zijn er verschillende instanties mee bezig. Bij het Zorgloket weten ze precies hoe 
het zit. Heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning? Kom dan naar Zorgloket in 
het gemeentehuis. Dan weet u zeker dat u antwoord krijgt.

Bij het Zorgloket kunt u terecht met 

vragen over:

• hulp bij het huishouden
• rolstoelen en scootmobielen
•  vervoersvoorzieningen voor ouderen 

en gehandicapten
•  woningaanpassing en woonvoorzie-

ningen voor gehandicapten

Het Zorgloket geeft informatie en advies 

over:

•  activiteiten voor ouderen en gehandi-
capten

• mantelzorg
•  speciale woonvormen voor ouderen 

en gehandicapten
• en nog veel meer

Contact

Het Zorgloket is op verschillende manie-
ren bereikbaar:  
Bezoekadres: gemeentehuis, W. van 
Vlietstraat 6, 3262 GM Oud-Beijerland
Telefoon: (0186) 64 65 66
e-mail: zorgloket@oud-beijerland.nl
www.lokaalloket.nl/oud-beijerland/

Openingstijden:

Op werkdagen (behalve dinsdag):
• zonder afspraak van 8.00 tot 13.00 uur 
•  met afspraak: van 13.00 - 17.00 uur 

Iedere dinsdag kunt u bij het zorgloket 
zonder afspraak terecht van 8.00 tot 
17.00 uur. Van 17.00 tot 20.00 uur bent u 
welkom op afspraak.

De medewerkers van het Zorgloket bekijken samen met u wat voor u de beste moge-
lijkheden zijn. Zo nodig wordt voor u een afspraak gemaakt met een andere instantie 
die u verder kan helpen. Of zij verwijzen u door naar de juiste instantie.  
De loketmedewerkers beschikken over uitgebreide informatie waarmee ze u kunnen 
helpen. Ze kunnen u ook telefonisch van dienst zijn. En veel informatie is te vinden 
op de website.

foto Olaf Smit


