
Je komt in 
Doetinchem 
wonen

Fijn dat je hier komt wonen. Mogelijk is de huur 
in onze gemeente hoger of lager dan je gewend was. 

• Is je huur veranderd? Op de website van de Belastingdienst kun je jouw 

huurtoeslag opnieuw uitrekenen en aanpassen: www.belastingdienst.nl. 

• Heb je een minimum inkomen? Wellicht kom je in aanmerking voor een 

Doetinchemse regeling zoals het Meedoenarrangement of kwijtschelding. 

 Het Meedoenarrangement helpt inwoners van Doetinchem met een lager 

inkomen meedoen aan allerlei activiteiten. Kijk op: www.meedoenarrangement.nl.  

• Gelukkig hoef je niet elke dag te verhuizen, want er komt veel bij kijken. 

 Ga naar: www.consumentenbond.nl en zoek naar ‘Verhuischecklist’ om een 

handige checklist te downloaden.

• Mocht je noodzakelijk moeten verhuizen binnen de gemeente Doetinchem dan 

kun je misschien een bijdrage krijgen vanuit de Bijzondere Bijstand of een fonds.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home
https://meedoenarrangement.nl/
https://www.consumentenbond.nl


Je komt in Doetinchem 
wonen 

Heb je hulp nodig bij het uitzoeken van regels 
en financiën, of het aanvragen van een uitkering?

Het Formulieren Café 

Het Formulieren Café is er voor iedereen die moeite heeft 

met het invullen van formulieren of met het indienen van 

aanvragen. Voor meer informatie kijk op: www.buurtplein.nl 

onder ‘Formulieren Café’.

Sociaal Raadslieden

Sociaal Raadslieden kunnen je helpen met kennis van de wet- en regelgeving in 

Nederland. Bijvoorbeeld met: brieven schrijven, invullen van formulieren of het 

opstellen van een bezwaarschrift. 

Kijk op: www.buurtplein.nl onder ‘Sociaal Raadslieden’ of bel: 0314-341919.

Buurtcoach

De buurtcoach is het aanspreekpunt in de wijk voor iedereen die ondersteuning 

nodig heeft. Wil je graag contact met een buurtcoach? Vul dan het contactformulier 

in op: www.buurtplein.nl. 

Jeugd- en gezinswerker

De jeugd- en gezinswerker is er voor alle vragen over opvoeden en opgroeien en 

ondersteunt ouders, kinderen en jongeren bij alle levensgebieden (opvoeden, 

financiën, relaties, huisvesting etc). Wil je graag contact met een jeugd- en 

gezinswerker? Vul dan het contactformulier in op: www.buurtplein.nl. 

https://www.buurtplein.nl/diensten/formulieren-caf%C3%A9/
https://www.buurtplein.nl/diensten/sociaal-raadslieden/
https://formulieren.doetinchem.nl/formulier/nl-NL/Buurtplein/scContactformulierBuurtplein.aspx/fIntroBuurtplein
https://www.buurtplein.nl/

