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“Wacht niet 
te lang!”

Wethouder Corine van Overdijk 
 
“Het zijn moeilijke tijden voor veel  
mensen. Boodschappen, energie,  
brandstof, huur en inflatie: de kosten 
voor het levensonderhoud rijzen de 
pan uit. Steeds meer mensen hebben 
moeite om rond te komen. Gelukkig 
zijn er ook organisaties waar onze 
inwoners kunnen aankloppen en 
regelingen waarvan zij gebruik kunnen 
maken. We merken dat deze lang niet 
bij iedereen bekend zijn. Daarom  
stellen we deze hieronder aan u voor.  
Zo ziet u in één oogopslag waar u  
terechtkunt. Sommige organisaties 
vindt u in Oirschot, andere in de buurt 
of op internet. Voor alle organisaties 
geldt: aarzel niet om hulp of advies te 
vragen. De medewerkers en vrijwilli-
gers zijn er voor u en helpen u graag.”

Steeds meer mensen hebben (grote of kleine) geldproblemen. Herkent u 
dit en kunt u hulp gebruiken? Dan kunt u bij verschillende organisaties 
terecht. Welke dat zijn en wat zij kunnen bieden, leest u op deze pagina. 

“

”

Hulp bij geldproblemen

Gemeente 
Oirschot 
Als u de gemeentelijke belastingen  
niet kunt betalen, dan kunt u bij 
de gemeente Oirschot vragen 
om (gedeeltelijke) kwijtschelding. 
Inwoners kunnen daarvoor in 
aanmerking komen als zij een laag 
inkomen en weinig vermogen heb-
ben. Op de website vindt u meer 
informatie en de voorwaarden. 

Meer informatie
 0499 - 58 33 33
 www.oirschot.nl/belastingen- 
en-heffingen-kwijtschelding

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Best, Oirschot, 
Son en Breugel geeft kinderen  
- uit gezinnen met een laag  
inkomen - een financieel steuntje 
in de rug. Voor binnen- en buiten-
schoolse activiteiten, sport, 
leermiddelen en cultuur. 

Ouders kunnen bij Leergeld 
bijvoorbeeld terecht voor het 
aanvragen van een fiets, lesgeld of 
contributie voor sport- of muziek-
les, schoolbenodigdheden of het 
aanvragen van een verwijsbrief 
voor de speelgoed- en kleding-
bank. 

“Alle kinderen mogen meedoen”
Voorzitter Maarten Claessens: 
“Kinderen uit gezinnen met lage  
inkomens staan vaak letterlijk 
aan de zijlijn. Ons motto is: alle 
kinderen mogen meedoen, want 
nu mee doen is straks meetellen. 
We zorgen ervoor dat kinderen 
(van 0 tot 18 jaar) mee kunnen 
doen aan activiteiten die voor  
leeftijdsgenootjes heel normaal 
zijn. Zo proberen we te voorkomen 
dat deze kinderen in een sociaal  
isolement raken. We werken  
zelf standig. Het geld komt van  
gemeenten, bedrijven, particulieren 
en serviceclubs. Alle aanvragen 
worden individueel beoordeeld 
en we respecteren de privacy van 
gezinnen. Niemand hoeft te weten 
dat Leergeld in beeld is.  
Meer weten of een  
aanvraag doen? Kijk bij  
voorkeur op de website.”

Foto: Leergeld Nederland.

Meer informatie
 06 - 27 65 03 02 
	 contact.leergeld@gmail.com
	 www.leergeld.nl/best

Stichting 
Voedselbank
Stichting Voedselbank Best en 
omstreken is een vrijwilligers-
organisatie. Deze geeft elke week 
gratis voedselpakketten aan 
mensen uit Oirschot, Best en Son 
en Breugel die dat nodig hebben. 
Zij doet dit om armoede en  
verspilling tegen te gaan. 

Op de website vindt u alle  
informatie over de activiteiten  
en voorwaarden. Denkt u dat u  
in aanmerking komt? Maak dan 
telefonisch een afspraak voor  
een intakegesprek in Best  
(locatie: Sportlaan 10).  

Meer informatie
 06 - 46 66 80 25
	 wilmarechal@ 
voedselbankbest.nl
	 www.voedselbankbest.nl

Participatiebedrijf 
KempenPlus
Participatiebedrijf KempenPlus 
en WSD kunnen inwoners van de 
Kempengemeenten op diverse 
manieren ondersteunen bij hun 
zoektocht naar werk. 

Bent u werkloos en op zoek naar
werk? Misschien kan Kempen-
Plus, in samenwerking met WSD, 
u helpen. Bijvoorbeeld met een 
sollicitatietraining of coaching. 
KempenPlus is in Oirschot ver-
antwoordelijk voor de uitvoering 
van de Participatiewet (bijstand). 
WSD is, onder andere voor de 
inwoners van Oirschot, het sociaal
werkbedrijf.

Arbeidsbeperking
Lukt het door een arbeidsbeper-
king niet om een baan te vinden? 
Dan kunt u misschien aan de slag  
in een beschermde werkomgeving  
bij WSD. Meer weten? Neem  
contact op en vraag naar de  
voorwaarden.

Meer informatie
 0497 - 33 12 00 
	 www.kempenplus.com

Maatschappelijke 
Dienstverlening
Maatschappelijke Dienst-
verlening is een onderdeel van 
het regionale samenwerkings-
verband Kempengemeenten. 
De consulenten Bijzondere 
Bijstand vertellen u graag  
meer over gemeentelijke voor-
zieningen voor mensen met  
een laag inkomen.

Voorbeelden van voorzieningen 
zijn de collectieve ziektekosten-
verzekering, bijzondere bijstand, 
de individuele inkomenstoeslag 
en de Participatieregeling 18+. 
De laatstgenoemde regeling biedt 
een tegemoetkoming voor een 
aantal sociaal maatschappelijke 
participatiekosten. Denk aan het 
lidmaatschap van verenigingen, 
het abonnement van een  
bibliotheek, muziekschool of 
zwembad en bepaalde cursussen. 

“Wacht niet te lang”
Ook kunt u hier 
terecht voor 
schuldhulp-
verlening. 
De consulenten 
schuldhulpver-
lening bieden u 
graag hulp en ondersteuning bij 
financiële vragen, betalingsachter-
standen en/of schulden. Schuld-
hulpverlener Tina Speckenbach:  
“U hoeft geen schulden te hebben  
om contact op te nemen, ook 
financiële vragen kunt u gewoon 
stellen. Wacht niet te lang. Elke dag 
is er een telefonisch spreekuur 
tussen 09.00 en 11.00 uur waar  
u met al uw vragen terechtkunt.”

Meer informatie
 0497 - 74 55 44 
	 md@kempengemeenten.nl	
	 www.kempengemeenten.nl/
geldzaken

Nederlandse 
Schuldhulproute
Nederlandse Schuldhulproute  
is een landelijke samenwerking 
van bedrijven, gemeenten en  
andere samenwerkingspartners.  
Zij bieden samen ‘Geldfit’ aan:  
één centrale route naar financiële  
gezondheid. 

Op de website geldfit.nl kunt u  
anoniem ontdekken wat u kunt 
doen om weer grip te krijgen op uw 
geld. U vindt er alle beschikbare  
lokale en landelijke (hulp)initiatieven. 
Door korte vragen krijgt u inzicht 
in uw financiële situatie en een 
persoonlijk advies met beschik bare 
hulp. Bent u niet handig met de 
computer? U kunt ook bellen voor 
een persoonlijk advies.

Meer informatie
 0800 - 8115 
	 www.nederlandseschuld-
hulproute.nl	

Startpunt 
Geldzaken
Startpunt Geldzaken is een 
landelijke samenwerking van 
het Nibud, Vereniging Eigen Huis 
en een aantal andere partijen. 
Zij bundelen en delen hun kennis 
over budgetteren en besparen, 
huis en hypotheek, sparen en 
beleggen, pensioenen en fiscale 
zaken. 

Startpunt Geldzaken heeft  
zogenaamde ‘Geldplannen’  
ontwikkeld. Deze vindt u op de 
website. Met deze Geldplannen 
krijgt u, anoniem, advies op maat. 
Bijvoorbeeld over rondkomen met 
kinderen, pensioen, 18 jaar worden, 
werkloosheid of of beter rondko-
men. 

Meer informatie
	 www.startpuntgeldzaken.nl	

WIJzer Oirschot 
WIJzer Oirschot is dé voordeur 
voor alle vragen over (zo lang 
mogelijk thuis) wonen, welzijn en 
zorg in Oirschot. Ook bij geld-
problemen is WIJzer een goed 
startpunt. 

Bij geldproblemen kunt u een  
beroep doen op diverse regelingen. 
Maar waar klopt u aan? Welke  
tegemoetkoming kunt u aanvragen? 
Waar kunt u terecht met juridische 
vragen? En: hoe vult u die lastige 
formulieren in? Komt u er niet uit? 
Dan kunnen de medewerkers van 
WIJzer Oirschot u vast helpen. 

Vragen? 
Loop gerust binnen (Oude Grint-
weg 3b) of bel WIJzer. Dat kan elke 
werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur.  
Wilt u graag een persoonlijk  
gesprek? Kom dan naar een 
spreekuur of maak een afspraak. 
Anique Smulders, sociaal raads-
vrouw: “Wij zijn geen onderdeel van 
de gemeente, maar kennen wel 
alle regelingen voor mensen met 
een laag inkomen. We kijken graag 
mee of iemand in aanmerking komt 
voor een tegemoetkoming of waar 
bezuinigingen mogelijk zijn. Ieder-
een is van harte welkom. Nieuwe 
vrijwilligers ook overigens.”

Moeite met formulieren? 
Vindt u het moeilijk om (digitale) 
formulieren in te vullen, bijvoor-
beeld voor het aanvragen van een 
uitkering of huurtoeslag? Maak dan 
een afspraak met de Formulieren-
brigade. 

Foto’s: Anique Smulders (sociaal  
raadsvrouw) en Jan Kemps  
(vrijwilliger Formulierenbrigade).

 
Meer informatie

 0499 - 33 51 42 
	 info@wijzer-oirschot.nl	
	 www.wijzer-oirschot.nl


