
Heeft
u een
vraag?

Is de Deeltaxi een oplossing voor mijn probleem?

Waar kan ik terecht voor een gelijkvloerse woning?

Hoe kan ik hulp inroepen als ik thuis gevallen ben?

Wij denken met u mee!

 

Kom gerust langs:

Jacob Obrechtlaan 5 - Bergen op Zoom

0164-299491 - www.vraagwijzerboz.nl 



Vraagwijzer Bergen op Zoom

Openingstijden:

Spreekuur adviseurs Bergen op
Zoom:
Jacob Obrechtlaan 5

4611 AP Bergen op Zoom

 

Maandag t/m vrijdag 

van 09:00 tot 12:00 uur. 

 

Receptie open:
Maandag t/m vrijdag

van 09:00 tot 17:00 uur. 

 

Spreekuur adviseurs Halsteren:
De Wittenhorst

Lindenlaantje 1a 

4661 JK Halsteren

 

Dinsdag van 14:00 tot 16:00 uur. 

 

0164 - 299 491

www.vraagwijzerboz.nl

info@vraagwijzerboz.nl

Waarvoor kunt u binnenlopen?

Bij Vraagwijzer 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 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. 



Wat is Vraagwijzer
Bergen op Zoom?

Vraagwijzer is ondergebracht bij WijZijn

Traverse Groep. De adviseurs werken veel

samen met 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. 

Vraagwijzer vindt u aan de

Jacob Obrechtlaan. De ingang

is tegenover het gemeentehuis.

Betaald parkeren kan op Plein

13. 



Waar kunt u
terecht?

Bezoekadres:

Jacob Obrechtlaan 5

4611 AP Bergen op Zoom

 

0164 - 299491

www.vraagwijzerboz.nl

info@vraagwijzerboz.nl 
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