
  21 jaar 
en ouder 
€1.477,-
€2.109,-

Gezinsvorm 

Alleenstaande (ouder) 
Samenwonend/gehuwd 

AOW-
leeftijd 
€1.643,-
€2.232,-

  

Alleenstaande (ouder) 
Samenwonend/gehuwd 

21 jaar 
en ouder 
€1.363,-
€1.947,-

Gezinsvorm AOW-
leeftijd 
€1.517,-
€2.060,-
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SAMEN LEVEN IN WEERT 
Informatie over Wmo, jeugd, werk en inkomen 

Grote of kleine geldzorgen? Je staat er niet alleen voor! 
Heb je zorgen 

over je geldzaken? 
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Energie, verzekeringen, boodschappen: alles wordt 
duurder. Steeds meer mensen hebben moeite om 
rond te komen. Het raakt ons allemaal: jong en oud, 
wel of geen baan en of je inkomen nu laag of hoog is. 
Steeds meer inwoners vragen zich af of het nog lukt 
om alles te blijven betalen. De zorgen hierover zijn 
vaak groot. Met als gevolg? Stress. En stress heeft 
weer een negatieve invloed op je gezondheid. 

Blijf er niet alleen mee rondlopen 
Het goede nieuws is dat je het allemaal niet alleen 
hoeft op te lossen. Er zijn allerlei vormen van 
ondersteuning mogelijk. Op deze pagina lees je daar 
meer over. Vraag ons dus gerust om hulp. 

We snappen dat het soms moeilijk kan zijn om 
hulp te vragen. Geldzorgen kunnen bijvoorbeeld een 
gevoel van schaamte geven. 

Maar het is niet iets waarvoor je je hoeft te schamen: 
we begrijpen je situatie. En door je zorgen te 
verbergen en er niet over te praten worden de 
problemen alleen maar groter. Dus wacht niet langer 
en zet de eerste stap. Wij helpen jou graag verder. 

Waar kun je terecht? 
Kom naar De Vraagwijzer van de gemeente Weert in het 
Stadhuis. We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar 
van 8.30 tot 12.30 uur via 0495-575000. Of maak 
online een afspraak via vraagwijzer@weert.nl. 

Ook kun je iedere donderdag tussen 9.00 en 12.00 
uur gewoon zonder afspraak bij ons binnenlopen. 

Onze ervaren medewerkers informeren je, geven 
advies én brengen je in contact met alle partijen die 
jou kunnen helpen. 

Opruimen van je papieren 
brengt rust in je hoofd 
Heb jij nog overzicht over je al je papieren 
en belangrijke digitale post? 
In dit digitale tijdperk is het niet altijd even 
gemakkelijk om je administratie goed bij te houden. 
We krijgen brieven per post, maar veel bedrijven 
sturen alleen nog documenten en rekeningen 
per e-mail. Dan is het soms lastig om overzicht te 
houden. 

De vrijwilligers van Thuisadministratie 
Weerterland staan voor je klaar 
Heb jij het gevoel dat je door de bomen het bos 
niet meer ziet? Of maak je je zorgen om brieven of 
rekeningen? De vrijwilligers van Thuisadministratie 
Weerterland kijken graag met je mee om je daar bij te 
helpen. De vrijwilligers helpen je vrijblijvend én gratis. 
Bovendien kunnen ze helpen om bijvoorbeeld 
overzicht te krijgen in je betalingsachterstanden en 
kunnen ze je tips geven hoe je zelf je administratie 
kunt bijhouden. 

Wil je een afspraak maken? 
Bel naar (0495) 697 900 of mail naar 
thuisadministratie@puntwelzijn.nl 
Ook kun je iedere woensdag tussen 10 en 12 uur 
binnenlopen in het Cwartier (Beekstraat 54, kamer 102). 

“Wat een 
opluchting 
dat ik weer 

overzicht heb” 

“Ik ben zo blij 
dat ik de stap 
heb gezet en 

hulp heb 
gevraagd!” 

Kom langs bij het team 
Schulddienstverlening 
Veel inwoners weten wel dat je via De Vraag-
wijzer een afspraak kunt maken met het Team 
Schulddienstverlening. Maar wist je ook al dat je iedere 
week zo kunt binnenlopen bij het inloopspreekuur? 

Inloopspreekuur Cwartier 
Elke woensdagmiddag tussen 13.00 en 
16.00 uur is er een medewerker van het team 
schulddienstverlening aanwezig in  het Cwartier op de 
Beekstraat 54 (kamer 102). Een afspraak maken is 
niet nodig. Loop gerust binnen om je vragen rondom 
geldzorgen te bespreken. Samen met jou bekijken we 
hoe we je het beste kunnen helpen. 

Ook voor ondernemers 
Schulddienstverlening is zowel bedoeld voor 
inwoners met geldzorgen als voor ondernemers. 

Wist je dat 
Wist je dat de gemeente Weert ondersteuning biedt aan 

Aan de tekst van Samen leven in Weert’ kunnen geen rechten worden ontleend. 

De VoorzieningenWijzer 
helpt 
De VoorzieningenWijzer helpt je besparen op 
vaste lasten. Hierdoor kun je maandelijks geld 
overhouden. De adviseurs weten precies welke 
toeslagen en/of regelingen voor jou gelden. 
Ook checken jullie samen of je bijvoorbeeld de 
energieleverancier en de zorgverzekering hebt, 
die voor jou het beste zijn. En als je wilt, regelen 
jullie het direct. Dat geeft rust. 

Gratis afspraak 
De VoorzieningenWijzer is er voor huishoudens in 
Weert met een inkomen tot ongeveer € 40.000 
bruto per jaar. Je kunt een afspraak maken via De 
Vraagwijzer, of vraag een gratis adviesgesprek aan 
via de website www.datgeldtvoormij.nl 

“Ik wist niet dat 
ik recht had 
op energie-

toeslag” 

kinderen uit gezinnen met een laag inkomen? Dit heet het 
Kindpakket. 
Zie voor meer informatie weert.nl/kindpakket. 

Wat een laag inkomen is zie je hiernaast in de tabellen. 130% van bijstandsniveau Alle bedragen zijn netto per maand (exclusief 
vakantietoeslag) per 1 januari 2023. 

Let op: de inkomensgrens kan 
per regeling verschillen. 

Bezoekadres: Wilhelminasingel 101, 6001 GS Weert - 0495-57 5000 - www.weert.nl 

120% van bijstandsniveau 
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