Wie zijn de leden
van vereniging
Vraagwijzer?

Bezoekadres:
Gezondheidscentrum
Louis Porquinlaan 1
4611 AM Bergen op Zoom
T. 0164 - 299491
I. www.vraagwijzerboz.nl
E. info@vraagwijzerboz.nl
Postadres Vraagwijzer:
Postbus 674
4600 AR Bergen op Zoom

Aabell
Allerzorg
Axxicom
GGZ WNB
KPM
Gemeente Bergen op Zoom
Stichting Jeugd en welzijn
Tante Louise-Vivensis
Pauwer/Amarant
MEE
OOBOZ
DAT
RPD
SDW
Stadlander
Stichting Surplus
PrivaZorg
TWB
Buro Maks
Stichting Leergeld
Dunya Zorg & Welzijn
WijZijn Bergen op Zoom
Kleine Zorgaanbieders Brabantse Wal

Heeft
u een
vraag?
Is de deel-taxi een oplossing voor mijn probleem?
Waar kan ik terecht voor een gelijkvloerse woning?
Hoe kan ik hulp inroepen als ik thuis gevallen ben?

Wij hebben het antwoord!

Kom gerust langs:
Louis Porquinlaan 1 - Bergen op Zoom
of bel 0164- 299 491 of kijk op: www.vraagwijzerboz.nl

Wmo-loket
Vereniging Vraagwijzer
Bergen op Zoom

Plattegrond:
Wmo-loket Vraagwijzer vindt
u in het Gezondheidscentrum
aan de Louis Porquinlaan.
De ingang is tegenover de
Opelgarage.

Gemeentehuis

Wmo-loket
Vraagwijzer

Bezoekadres:
Gezondheidscentrum
Louis Porquinlaan 1
4611 AM Bergen op Zoom
T. 0164 - 299491
I. www.vraagwijzerboz.nl
E. info@vraagwijzerboz.nl
Postadres Vraagwijzer:
Postbus 674
4600 AR Bergen op Zoom
Openingstijden:
Adviseurs aanwezig:
Maandagochtend t/m vrijdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur.
Receptie open:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot
16.30 uur.

Spreekuur in Halsteren:
Dinsdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur is er een adviseur aanwezig in
het kantoor van DGW De Grafische
Wereld aan de Dorpsstraat 32.

Waarvoor kunt u binnenlopen?
Bij het loket kunt u terecht met
vragen over zorg & welzijn, wonen,
vergoedingen, vervoer & mobiliteit. U
krijgt informatie, advies en zo nodig
helpen de adviseurs met het invullen
van de aanvraagformulieren.
‘s Middags zijn er geen adviseurs
aanwezig maar is de receptie wel
open om folders en formulieren op
te halen of in te leveren.
Kortom, informatie, advies en
hulp bij:
• Vragen over zorg & welzijn, zoals
dagbesteding, maaltijdendienst,
huishoudelijke hulp, thuiszorg,
alarmapparaten, terminale zorg,
ouderenadvies en -activiteiten,
zorginstellingen en mantelzorg.
• Vragen over wonen, zoals woningaanpassingen, gelijkvloers wonen en
verhuiskosten.
• Vragen over vergoedingen, zoals
zorg- en huurtoeslag, kwijtschelding
gemeentelijke heffingen, subsidies
en bijstandsaanvragen.
• Vragen over vervoer en mobiliteit,
zoals Deeltaxi, rolstoel en scootmobiel.

Opel

Wat is vereniging
Vraagwijzer
Bergen op Zoom?
De vereniging Vraagwijzer is een samenwerking tussen gemeentelijke diensten,
welzijnsorganisaties, zorginstellingen,
woningstichtingen en vele anderen.
Het doel is om mensen met vragen in de
goede richting te wijzen en indien gewenst
te ondersteunen met het doen van
aanvragen om veilig en zelfstandig thuis
te kunnen blijven wonen. De adviseurs
werken onafhankelijk en objectief.

