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Woont u in Kerkrade en heeft u een laag inkomen en
weinig eigen vermogen? Dan is het goed om te weten
dat de gemeente een aantal regelingen heeft om u
te ondersteunen. Daarmee kunt u bijvoorbeeld schulden
voorkomen of uw kinderen laten sporten. In deze
brochure staan alle regelingen en voorwaarden.
U leest ook hoe u een aanvraag kunt indienen.
WAT IS EEN LAAG INKOMEN?
Een laag inkomen is een inkomen op het sociaal minimum.
Dit kan een bijstandsuitkering zijn, het minimumloon (zzp)
of alleen AOW.
WANNEER KOMT U IN AANMERKING
VOOR DE REGELINGEN?
U komt mogelijk in aanmerking voor de regelingen als
u inwoner bent van de gemeente Kerkrade en een laag
inkomen, uitkering of AOW heeft. Afhankelijk van de
regeling gelden andere inkomensgrenzen. Deze variëren
over het algemeen van de bijstandsnorm tot 120% van
de bijstandsnorm.
Wilt u weten op welke toeslagen u recht heeft?
Kijk eens op www.berekenuwrecht.nl en zie wat
dit voor u kan opleveren.
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INHOUDSOPGAVE
In deze brochure vindt u niet alleen informatie over
de minimaregelingen van de gemeente. Maar ook over
Schuldhulpverlening en regelingen van de Belastingdienst.
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1. KINDPAKKET
Het Kindpakket is bedoeld voor kinderen uit gezinnen met
een laag inkomen. Ben je tussen 4 en 18 jaar oud, woon
je in de gemeente Kerkrade? Dan kunnen je ouders een
beroep doen op een bijdrage vanuit de Stichting Leergeld
Parkstad en het Jeugdfonds Sport & Cultuur. De bijdrage is
afhankelijk van de te maken kosten en de activiteit.
Voor de volgende kosten kan een vergoeding aangevraagd
worden:
●
Activiteiten voor kinderen (4 tot en met 18 jaar)
Sportieve, culturele en educatieve activiteiten;
van sportclub tot toneelschool. En ook: sportkamp,
abonnement tijdschrift, museumjaarkaart.
●
Schoolkosten, -reizen en excursies (4 tot en met
18 jaar) Ouderbijdrage, school- en gymspullen,
huur kluisje, excursies en schoolreizen.
●
Aanschaf fiets als uw kind naar voortgezet
onderwijs gaat.
●
Zwemdiploma A eenmalig maximaal € 600 voor
een periode van 12 maanden. Zwemdiploma B
maximaal € 200 voor 6 maanden
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STICHTING LEERGELD PARKSTAD
Stichting Leergeld Parkstad zet zich in voor schoolgaande
kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar, die
vanwege een gebrek aan financiële middelen niet kunnen
meedoen (met hun leeftijdgenoten) aan activiteiten.
U kunt een aanvraag doen bij Leergeld Parkstad als er geen
financiële middelen zijn voor binnen- of buitenschoolse
activiteiten voor uw kinderen en als het aantoonbaar
inkomen onder 120% van het bijstandsniveau ligt, of u
door een hoge schuldenlast per maand niet genoeg
overhoudt om hierin te voorzien. Aanvragen kunnen
variëren van een aanvraag voor een vergoeding van een
fiets of schoolreisje of een vergoeding voor de contributie
voor een sportclub of scouting.
Doe een aanvraag via www.leergeld.nl/parkstad
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JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie
of het lesgeld voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar om
te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel
te spelen of iets anders creatiefs te doen.
KOM IK IN AANMERKING?
Het pakket is bedoeld voor kinderen tussen 4 en 18 jaar
waarvan de ouders een inkomen hebben tot 120% van het
sociaal minimum. Wij kijken altijd naar het besteedbaar
inkomen. Daarbij houden wij rekening met het bedrag
dat u kwijt bent aan het aflossen van schulden door
schuldsanering of loonbeslag.
Aanvragen lopen via Stichting Leergeld Parkstad
(www.leergeld.nl/parkstad) of een andere intermediair.
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2. REGELING SOCIAAL
CULTURELE ACTIVITEITEN
De gemeente Kerkrade wil graag dat volwassenen,
jongeren en kinderen uit gezinnen met een laag inkomen
kunnen meedoen in de samenleving. Inwoners van 19 jaar
en ouder kunnen ondersteuning krijgen uit de regeling
Sociaal Culturele Activiteiten. Behoort u tot deze doelgroep
en heeft u een kind van 2 of 3 jaar oud, dan kan ook
dit kind in aanmerking komen voor aanvullende
ondersteuning uit de regeling SCA.
De aanvullende ondersteuning bedraagt € 122,- en
wordt één maal per persoon, per kalenderjaar verstrekt.
U moet de bijdrage aanvragen in het kalenderjaar dat
de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Dat kan zowel
voordat als nadat de kosten zijn gemaakt.
WANNEER KOMT U IN AANMERKING?
●
Voor 2- en 3 jarigen en vanaf 19 jaar;
●
Een inkomensgrens van 120% van het sociaal
minimum;
●
U kunt niet op een andere wijze de kosten betalen.
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U KUNT EEN BIJDRAGE AANVRAGEN VOOR
●
Culturele, educatieve, recreatieve en sportieve
activiteiten in georganiseerd verband.
●
Lidmaatschap van de bibliotheek.
●
Telefoon-, internet- of krantenabonnement.
●
Zwemles, dansles en dergelijke in
georganiseerd verband.
●
Museumkaart.
●
Bezoek aan Roda JC.
Aanvragen kan bij het Activerium (Marktstraat 6) of
online via de website van de gemeente Kerkrade.
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3. REGELING INDIVIDUELE			
INKOMENSTOESLAG
Woont u in Kerkrade? Bent u 21 jaar of ouder en heeft
u de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt?
Dan komt u mogelijk in aanmerking voor individuele
inkomenstoeslag.
WANNEER KOMT U IN AANMERKING?
●
U bent 21 jaar of ouder en u heeft
de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
●
U heeft langer dan 3 jaar een inkomen lager
dan 110% van het sociaal minimum;
●
U heeft weinig of geen vermogen;
●
U heb geen uitzicht op inkomensverbetering;
●
In de 12 maanden voorafgaand uw verzoek om
individuele inkomenstoeslag, heeft u geen
inkomenstoeslag ontvangen.
Om het recht op Individuele Inkomens Toeslag te kunnen
beoordelen, kunnen er gegevens omtrent het inkomen
en vermogen worden opgevraagd.
Aanvragen kan bij het Activerium (Marktstraat 6) of
online via de website van de gemeente Kerkrade.
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4. BIJZONDERE BIJSTAND
Kunt u bepaalde kosten niet betalen vanwege bijzondere
omstandigheden? Dan kunt u Bijzondere bijstand
aanvragen. U hoeft hiervoor geen bijstandsuitkering te
hebben. Wel moet u aan de voorwaarden voldoen.
Ook is het belangrijk dat de kosten niet op een andere
manier kunnen worden vergoed, bijvoorbeeld door uw
zorgverzekering. U kunt Bijzondere bijstand aanvragen
voor noodzakelijke kosten die u moet maken.
Bijvoorbeeld:
●
Eigen bijdrage rechtsbijstand.
●
Beschermingsbewindvoering.
●
Sociaal medische Kinderopvang.
WANNEER KOMT U IN AANMERKING?
●
De kosten komen voort uit bijzondere
omstandigheden. Het zijn kosten die u normaal
niet maakt, maar die u nu door omstandigheden
wel moet maken;
●
De kosten zijn noodzakelijk. Soms moet een arts
of een andere deskundige die noodzaak vaststellen;
●
U heeft eerst alle andere mogelijkheden geprobeerd
om de kosten vergoed te krijgen, bijvoorbeeld door
uw zorgverzekering. Soms heeft u een afwijzing nodig
van een andere regeling of van de zorgverzekeraar;
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●
●
●

U heeft niet kunnen sparen om de kosten te kunnen
betalen of u kunt de kosten niet in termijnen betalen;
De kosten zijn in Nederland gemaakt;
U moet de Bijzondere bijstand eerst aanvragen
voordat u de kosten maakt.

Aanvragen kan bij het Activerium (Marktstraat 6) of
online via de website van de gemeente Kerkrade.
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5. WOONKOSTENTOESLAG
De woonkostentoeslag is geld van de gemeente om de
huur of hypotheek te betalen. Het is een tijdelijke regeling
als uw inkomen plotseling daalt waardoor u uw huis niet
meer kunt betalen. Bijvoorbeeld bij een ziekte, scheiding
of werkloosheid.
WANNEER KOMT U IN AANMERKING?
U kunt in verschillende situaties in aanmerking komen
voor woonkostentoeslag. Bijvoorbeeld:
●
De kosten van uw koopwoning zijn te hoog
voor uw inkomen. Het gaat onder andere om
de hypotheekrente, het onderhoud en de
onroerendezaakbelasting;
●
Uw inkomen is plotseling sterk gedaald;
●
Uw huur of hypotheek is hoger dan de bovenste
huurtoeslaggrens;
●
U gaat op zoek naar een goedkoper huur- of
koophuis.
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Huurtoeslag gaat vóór woonkostentoeslag. U kunt dus
alleen woonkostentoeslag krijgen als u geen recht heeft
op huurtoeslag. Bijvoorbeeld omdat de huur te hoog is
of omdat u een koopwoning heeft.
WOONKOSTENTOESLAG AANVRAGEN
U vraagt de woonkostentoeslag aan bij uw gemeente.
Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand,
maar u kunt ook woonkostentoeslag aanvragen als u geen
bijstandsuitkering heeft.
Aanvragen kan bij het Activerium (Marktstraat 6) of
online via de website van de gemeente Kerkrade.
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6. COLLECTIEVE
ZORGVERZEKERING
Iedereen verdient goede zorg. Daarom heeft de gemeente
Kerkrade samen met de andere gemeenten in Zuid-Limburg
een overeenkomst gesloten met zorgverzekeraar VGZ.
Hierdoor bent u verzekerd van een ziektekostenverzekering met een goede dekking tegen een zo
laag mogelijke prijs.
WANNEER KOMT U IN AANMERKING?
●
U bent 18 jaar of ouder;
●
Uw inkomen is niet hoger dan 150% van
het sociaal minimum;
●
Is uw inkomen niet hoger dan 110% van het sociaal
minimum? Dan kunt u in aanmerking komen voor
een bijdrage van 10 euro per maand.
Aanvragen kan altijd, maar overstappen van verzekering
kan alleen per 1 januari. U moet daarom vóór 1 januari
aangeven of u wilt overstappen.
Wilt u in aanmerking komen voor de tegemoetkoming
van 10 euro? Lever dan de polis van VGZ (als u zich
daar heeft verzekerd) in bij het Activerium, samen met
uw inkomensgegevens.
Haal bij de balie van het Activerium (Marktstraat 6)
een informatiemap. Aanmelden gaat via VGZ.
16

7. INDIVIDUELE
STUDIETOESLAG
De individuele studietoeslag is bedoeld voor jongeren.
Volg je een opleiding en bent je door een beperking niet
in staat om zelfstandig het minimumloon te verdienen?
Dan kun je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking
komen voor individuele studietoeslag.
KOM IK IN AANMERKING?
●
Je hebt recht op studiefinanciering op grond van
de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF) of recht
op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk
4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage
en schoolkosten (WTOS);
●
Je hebt een beperking (fysiek, verstandelijk
en/of psychisch) en bent niet in staat om
zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen;
●
Je hebt niet teveel vermogen.
Inwoners met een Wajong-uitkering zijn uitgesloten
van deze gemeentelijke toeslag.
Aanvragen kan bij het Activerium (Marktstraat 6) of
online via de website van de gemeente Kerkrade.
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8. AANVULLENDE BIJDRAGE
KINDEROPVANG
Zijn de kosten voor uw kinderopvang hoger dan
de toeslag die u van de Belastingdienst ontvangt?
In een aantal situaties kan de gemeente Kerkrade
een aanvullende bijdrage kinderopvang
toekennen.
WANNEER KOMT U IN AANMERKING?
U ontvangt een Participatiewet uitkering en volgt een
opleiding, een inburgeringscursus en een voorziening
op arbeidsinschakeling. Of u werkt parttime en ontvangt
een aanvullende Pw-uitkering (Participatiewet).
Aanvragen kan bij het Activerium (Marktstraat 6) of
online via de website van de gemeente Kerkrade.
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9. KWIJTSCHELDING
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
Heeft u een laag inkomen? En leidt de betaling van
gemeentelijke belastingen tot problemen? Mogelijk komt
u in aanmerking voor kwijtschelding van BSGW.
WANNEER KOMT U IN AANMERKING?
●
Uw inkomen is rond het sociaal minimum;
●
U heeft geen vermogen of bezittingen van
een bepaalde waarde;
●
De aanvraag moet binnen drie maanden na de datum
op het aanslagbiljet zijn ingediend.
Uw betalingscapaciteit wordt berekend op basis van
uw inkomen en vermogen. Dit is de financiële ruimte
die u heeft om de gemeentelijke belastingen te betalen.
Heeft u niet voldoende betalingscapaciteit? Dan komt u
misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Ook zzp’ers
met een laag inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen.
Download een formulier voor kwijtschelding plus een
toelichting op de website www.bsgw.nl/kwijtschelding
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Heeft u geen mogelijkheid om uw kwijtschelding digitaal
aan te vragen? Of wilt u niet dat uw gegevens automatisch
getoetst worden? Vraag dan telefonisch een formulier
aan via 088 8420420. U ontvangt het formulier dan
per post thuis.
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10. REGELINGEN VAN
DE BELASTINGDIENST
De Belastingdienst kent ook diverse regelingen voor
mensen met een laag inkomen. Hieronder volgen enkele
voorbeelden. U kunt ook bij alle wijkpunten
(zie pagina 27) terecht voor informatie en advies over
deze regelingen.
●
●
●
●
●

Huurtoeslag: een bijdrage in de huurkosten;
Zorgtoeslag: een tegemoetkoming in de kosten
van uw zorgverzekering;
Kindgebonden budget: een bijdrage in de kosten
van uw kinderen;
Algemene heffingskortingen;
Verrekeningsmaatregel kinderopvangtoeslag.

Wilt u een aanvraagformulier downloaden of meer
informatie? Kijk dan op de website www.toeslagen.nl
of bel de Belastingdienst via het telefoonnummer
0800 0543 (gratis).
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11. SCHULDHULPVERLENING
BETALINGSPROBLEMEN OF SCHULDEN?
●
Is het vaak spannend of u aan het eind van
de maand nog geld overhoudt of niet?
●
Heeft u geen overzicht meer over uw inkomsten
en uitgaven?
●
Heeft u uw administratie niet op orde?
●
Durft u brieven niet meer te openen?
●
Heeft u rekeningen die u (al langer) niet meer
kunt betalen?
●
Heeft u schuldeisers die niet willen meewerken
aan een oplossing?
HOE KAN DE GEMEENTE U HELPEN?
Als u enkele van bovenstaande vragen met ‘ja’ moet
beantwoorden dan kunt u een melding doen bij het
Cluster Schuldhulpverlening van de gemeente Kerkrade.
Samen met u zal gezocht worden naar een duurzame
oplossing (voor uw financiële situatie).
Na uw melding zal zo spoedig mogelijk een eerste gesprek
plaatsvinden. In dat gesprek stelt de gemeente samen
met u uw hulpvraag vast en zal gekeken worden naar
dienstverlening op maat.
Indien er sprake is van een crisissituatie zal
het eerste gesprek binnen 3 werkdagen plaatsvinden.
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Er is een crisissituatie als er sprake is van:
●
Een dreigende huisuitzetting;
●
Een dreigende afsluiting van gas, licht en/of water;
●
Een dreigende opzegging van uw zorgverzekering.
INFOSESSIE FINANCIËLE KRACHT
Het oplossen van financiële problemen begint met
een goed overzicht van uw inkomsten en uitgaven.
De gemeente Kerkrade heeft de infosessie ‘Financiële
Kracht’ ontwikkeld. Deze infosessie is zowel bedoeld
voor mensen die al contact hebben met het Cluster
Schuldhulpverlening, als voor mensen die (nog)
geen financiële problemen hebben, maar wel graag
ondersteuning willen hebben bij het maken van een
overzicht van hun inkomsten en uitgaven.
Indien u schuldhulpverlening wilt of zou willen
deelnemen aan de infosessie ‘Financiële Kracht’,
dan kunt u contact opnemen met de gemeente Kerkrade,
Cluster Schuldhulpverlening via het algemene nummer 14
045 of gemeentehuis@kerkrade.nl
HULP BIJ THUISADMINISTRATIE DOOR
SCHULDHULPMAATJES
In Kerkrade vormen drie organisaties SchuldHulpMaatje
Kerkrade. Dit zijn de welzijnsorganisatie Impuls,
Humanitas Thuisadministratie Parkstad en
de Cliëntenraad Kerkrade.
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De vrijwilligers van Schuldhulpmaatje Kerkrade
zetten zich gezamenlijk in om inwoners uit Kerkrade te
ondersteunen bij hun financiële huishouding. Soms met
het op orde brengen van alle papieren, soms om de juiste
weg te wijzen als de schuldenlast te groot is geworden.
Zij vormen uw steun in de rug als u dat nodig heeft.
HOE KAN EEN SCHULDHULPMAATJE HELPEN?
●
U bijstaan om uw huishoudboekje weer
op orde te krijgen;
●
Helpen als u in de schulden zit;
●
Hulp bieden bij de aanvraag voor bijzondere bijstand;
●
Hulp bieden bij de aanvraag van andere
tegemoetkomingsregelingen.
Wilt u een aanvraag indienen voor inschakeling
van een Schuldhulpmaatje of meer informatie?
Kijk dan op de website van Schuldhulpmaatje Parkstad:
www.shmparkstad.nl
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12. EXTRA’S
VOEDSELBANK
De voedselbank geeft een wekelijks voedselpakket uit.
Tevens hebben ze 2e hands kleding. Personen en gezinnen
die in aanmerking komen hebben een minimum tot zeer
laag inkomen.
U kunt een aanvraag indienen bij Voedselbank
Zuid-Limburg via een hulpverlenende instantie,
zoals Impuls, GGD, afdeling Schuldhulpverlening.
KLEDINGBANK
Kledingbank Limburg verstrekt kleding op dat moment
dat u het nodig heeft en niet over de middelen beschikt
om er zelf voor te kunnen zorgen. Om de noodzaak
hiervan te bepalen werken wij met het principe van
verwijzing. Deze verwijzing kunt u aanvragen bij
een erkende hulpverlener of maatschappelijke instantie.
Het adres van de Kledingbank:
St. Joosterweg 7, 6051 HE Maasbracht.
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STICHTING SAMEN DELEN PARKSTAD
Samen Delen verstrekt gratis meubels en kleding
aan minima op verwijzing van instellingen. Ook als
statushouder kunt u hier terecht. Als u in aanmerking
komt, ontvangt u van de hulpverlenende instantie
een verwijzing en wordt er voor u een afspraak gemaakt
met Stichting Samen Delen.
RUILWINKELS
In de ruilwinkels kunt u goederen en diensten ruilen
tegen punten. U levert een dienst of brengt goederen
naar de winkel en ontvangt hiervoor punten. Met deze
punten kunt u in onze winkels weer goederen en/of
diensten aanschaffen. Alles met gesloten beurzen!
In Kerkrade hebben we 2 ruilwinkels:
●
Kerkrade-West
Patronaatstraat4, 6466 HR Kerkrade
www.facebook.com/RuilwinkelKerkrade
●

26

Eygelshoven
Terbruggen 14,6471 JV Eygelshoven
www.ruilwinkeleygelshoven.nl

STICHTING SPELEND KIND
Voor ieder kind speelplezier! Heeft u een kind in de leeftijd
van 3 t/m 12 jaar en bent u even niet in staat om tijdens
de feestdagen en verjaardagen een leuk cadeautje voor
uw kind(eren) te kopen? Neem dan contact op!
Binnenkort opent de stichting een winkel in het centrum
van Kerkrade, Einderstraat 15. Hier kunt u onder andere
terecht om speelgoed te ruilen. Verdere informatie vindt
u op de website. www.stichtingspelendkind.nl
TAALHUIS
Heeft u moeite met het lezen en schrijven van brieven
of invullen van formulieren? Breng eens een bezoek aan
het Taalcafé. Taalcoaches en vrijwilligers helpen u graag op
weg met het begrijpen en spreken van de Nederlandse taal.
HULP NODIG?
Op diverse plekken in de Kerkraadse wijken zijn
wijkpunten. Hier kunt u terecht met al uw vragen
en ideeën. Medewerkers van de wijkteams ondersteunen
bewoners met vragen die zij in het dagelijks leven
tegenkomen. De medewerkers van de diverse organisaties
werken samen om elke individuele vraag zo snel en
volledig mogelijk te beantwoorden. Ook kunnen ze
u helpen met het aanvragen van de regelingen en
voorzieningen, zoals vermeld in dit boekje.
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We hebben de volgende wijkpunten:
●
Kling Nullet - Maria Gorettistraat 4
●
Laethof - Putstraat 1
●
Socio-Project - Laurastraat 10
●
D’r Prick - Pricksteenweg 1b
●
‘t Westhoes - Kampstraat
●
Pietershof - Akkerheide 64
●
Firenschat - Schaesbergerstraat 25
●
P3 - Sint Pieterstraat 143
Wijkteams vindt u op de wijkpunten zoals aangegeven
op de kaart op de volgende pagina. Meer informatie is
te vinden op www.wmowijzerkerkrade.nl.
CLIËNTENRAAD
De Cliëntenraad ondersteunt ook de uitkeringsgerechtigden
en inwoners met een laag inkomen van de gemeente
Kerkrade. Er zijn wekelijks spreekuren in het kantoor.
Om een afspraak te maken kunt u bellen met
telefoonnummer (045) 511 33 21.
U kunt bij de cliëntenraad terecht met vragen over:
●
Belastingen;
●
Het aanvragen van bijvoorbeeld kinderbijslag;
●
Toeslagen, tegemoetkoming kinderopvang;
●
Bezwaar- en beroepschriften;
●
Geldzaken, schulden;
●
Het invullen van diverse formulieren.
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Het adres: Hoofdstraat 24b, 6461 CR Kerkrade.
Spreekuren: dinsdag en donderdag van 14.00 uur tot
16.00 uur. Vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

13. HOE KUNT U AANVRAGEN?
U kunt de regelingen aanvragen bij de balie
maatschappelijke zorg, werk en inkomen in het
Activerium, Marktstraat 6. De medewerkers kunnen u
verder helpen met het regelen van uw aanvraag of uitleg
geven over de regelingen. Online aanvragen kan via
de website van gemeente Kerkrade
ONDERSTEUNING BIJ AANVRAAG?
Vindt u het lastig om een vraag te stellen of heeft u
hierbij extra hulp nodig? Vertel dat gerust! Bij de balie
van het Activerium of bij een wijkpunt helpen ze u graag
verder. U krijgt dan onafhankelijke ondersteuning van
iemand die u kan informeren en adviseren.
MEER WETEN?
Wilt u meer informatie over onze minimaregelingen?
Kijk dan op www.kerkrade.nl/minimaregelingen of
loop binnen bij het Activerium. Tevens kunt u hulp
vragen aan medewerkers op de wijkpunten.
29
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1

Sociaal Wijkpunt Noord
Socioproject, ingang Bibliotheek
Terbruggen 16 of 18 (Eygelshoven).
Spreekuur Sociaal Raadslieden:
dinsdag 9.00 - 12.00 uur.
Spreekuur Maatschappelijk Werk:
dinsdag 12.30 - 14.00 uur.

2

Wijkpunt Samen Leven Pietershof
Akkerheide 64 (Chevremont).
Spreekuur Sociaal Raadslieden:
donderdag 9.00 - 12.00 uur.
Spreekuur Maatschappelijk Werk:
donderdag 12.30 - 14.00 uur.

3

Sociaal Wijkpunt Oost
Kling Nullet, ingang
Maria Gorettiplein 4 (Nulland).
Spreekuur Sociaal Raadslieden:
vrijdag 9.00 - 12.00 uur.
Spreekuur Maatschappelijk Werk:
vrijdag 12.30 - 14.00 uur.

4

Sociaal Wijkpunt West
Bibliotheek, Akerstraat 31
(Spekholzerheide).
Spreekuur Sociaal Raadslieden:
maandag en woensdag 9.00 - 12.00 uur.
Spreekuur Maatschappelijk Werk:
maandag en woensdag 12.30 - 14.00 uur.

5

Activerium
Markstraat 6 (Centrum),
Gemeente Kerkrade,
T 045 5676767.
(Inburgering, Uitkering,
Schuldhulpverlening en re-integratie)
Impuls T 045 5456351.
(Sociaal Raadslieden en
Maatschappelijk Werk).

6

Taalhuis
HuB. Bibliotheek Kerkrade,
Martin Buberplein 15 (Centrum),
T 045 7630521.
Spreekuur Taalhuis:
woensdag 10.30 - 11.30 uur.
Taalcafé: iedere eerste woensdag
van de maand, 10.00 - 12.00 uur.

7

Cliëntenraad
Hoofdstraat 24b (Centrum),
T 045 511 33 21.
Spreekuren: dinsdag en
donderdag 14.00 - 16.00 uur.
Vrijdag 9.00 - 12.00 uur.

7
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Colofon
Deze brochure is een uitgave van
de gemeente Kerkrade, september 2018.
Aan deze brochure kunt u geen
rechten ontlenen. Wilt u de actuele
inkomensgrenzen weten of een
regeling aanvragen? U kunt deze
informatie opvragen bij het Activerium.
Let op! U heeft niet automatisch recht.
Uw persoonlijke situatie wordt altijd
meegenomen in de beoordeling van
uw aanvraag.
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