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SAMEN LEVEN IN WEERT
Informatie over WMO, jeugd, werk en inkomen

Beste lezers van Weert Magazine,

#coronahulpweert

Op deze pagina Samen Leven in Weert leest u gewoonlijk diverse
artikelen over sociale voorzieningen in Weert.
Vanwege de uitbraak van het coronavirus hebben wij gekozen voor een
aangepaste inhoud.
“Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel”,
sprak koning Willem-Alexander.
Een krachtige boodschap, die een beroep doet op ons allen.

• Boodschappen doen
• Medicatie ophalen

Overal in Nederland, ook in Weert, zie ik spontaan initiatieven ontstaan.
Initiatieven die er op gericht zijn om elkaar te helpen. Om oog te hebben
voor elkaar.
Daar mogen we trots op zijn.

• Luisterend oor
• Hond uitlaten

Paul Sterk,
wethouder zorg en welzijn.

Corona Hulp Weert
Door de coronacrisis hebben oudere en kwetsbare mensen het zwaar.
Maar ook andere mensen, die bijvoorbeeld werken in de zorg of bij
de politie, kunnen misschien extra hulp gebruiken. Punt Welzijn is
gestart om vraag en aanbod van praktische hulp rondom de
coronacrisis bij elkaar te brengen.

Corona Hulp Weert is een
initiatief van mlastories.nl

Heeft
u
hulp
nodig?
Heeft
u
hulp
nodig?
Bel 0495-697900
Bel 0495-697900

Maandag t/m vrijdag: 9:00-12:30 en
Maandag t/m vrijdag: 9:00-12:30 en 13:00-17:00 uur

Mensen die een hulpvraag hebben kunnen bellen naar
telefoonnummer (0495) 697 900. Medewerkers van Punt Welzijn
proberen tijdens dit telefoongesprek direct een match te maken
met een hulpaanbieder. Lukt dat niet direct dan zoeken ze naar
andere oplossingen. Wilt u hulp bieden, bijvoorbeeld om voor iemand
boodschappen te doen, de hond uit te laten, medicatie op te halen of
een luisterend oor te bieden? Meld u dan aan via de website van Punt
Welzijn, of bel naar (0495) 697 900.

Wmo dienstverlening

Binnen onze Wmo dienstverlening kan de afhandeling van aanvragen en de doorlooptijd langer duren dan u van ons gewend bent. De
gemeente is namelijk afhankelijk van bijvoorbeeld zorgaanbieders
13:00-17:00
uur
en leveranciers. Per cliënt wordt gekeken hoe de ondersteuning in
deze situatie wordt vormgegeven. Hierdoor kan uw ondersteuning er
tijdelijk anders uitzien.
Heeft u Wmo ondersteuning nodig en kan dit niet worden uitgesteld?
Neem dan contact op met De Vraagwijzer via (0495) 575 000. Heeft
u een praktische hulpvraag? Dan kunt u het speciale ‘Corona Hulp
Weert’-telefoonnummer bellen: (0495) 697 900.
Gewijzigde openingstijden:
Vanwege de coronacrisis werken we bij de gemeente uitsluitend op
afspraak tussen 9.00 en 12.30 uur. Daarna is het stadhuis gesloten.
De vrije inloop (dat is zonder afspraak langs komen) is niet meer
mogelijk. Een afspraak kunt u telefonisch maken op (0495) 575 000,
of via www.weert.nl/afspraken.

www.coronahulpweert.nl

Iets betekenen voor een ander,
levert meer op dan je denkt
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