
Woensdag 28 september 2022

Geldzorgen voorkomen!

PasWijzer
De PasWijzer is een gratis, digitale pas voor inwoners van de  
gemeente Waalwijk met een laag inkomen. Met de PasWijzer kun  
je bijvoorbeeld gratis lid worden van de bibliotheek. Ook krijg je 
korting op voorstellingen in De Leest in Waalwijk of kan je school-
spullen bestellen voor de kinderen. 

Je kan de digitale PasWijzer aanvragen via  
paswijzer.waalwijk.nl/fondsen/50

We vinden het belangrijk dat inwoners die weinig te besteden hebben, mee kunnen blijven doen 
in de maatschappij. Daarom zijn er in Waalwijk regelingen om hier een handje bij te helpen. Zo is 
er onder andere de Paswijzer, het Jeugdfonds Sport en Cultuur en de voedselbank. Wij hebben ze 
voor je op een rijtje gezet.

Wil je kind graag op voetballen, muziekles, gym, streetdance, of  
aan theater doen? Maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur helpt! Vanuit de gemeente Waalwijk helpen wij je 
graag bij het doen van de aanvraag. Of je een bijdrage vanuit het 
fonds kan krijgen, hangt af van je financiële situatie. 

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is voor kinderen van 4 t/m 17 
jaar die in het bezit zijn van de PasWijzer. Maar ook wanneer het 
gezinsinkomen maximaal 120 % van het minimum inkomen is. De 
gemeente Waalwijk wil dat alle kinderen kunnen sporten. Want kin-
deren die sporten zijn fitter, gezonder, hebben meer vriendjes  
en vriendinnetjes en zijn gelukkiger. 

Je vindt het aanvraagformulier voor het  
Jeugdfonds Sport en Cultuur op  
www.waalwijzer.nl/paswijzer

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Stichting de Strohalm

DE PREVENTIE-
COACH HELPT!

TIP: OVERZICHT 
HOUDEN

Het mag duidelijk zijn: het 
leven wordt steeds duurder en 
het inkomen neemt niet in de-
zelfde maat toe. Eten, drinken, 
benzine en gas; het is allemaal 
een stuk prijziger dan een paar 
maanden geleden. 

Zorgen de prijsstijgingen bij 
jou voor geldzorgen? En kan 
je iedere maand maar moeilijk 
de eindjes aan elkaar knopen? 
Maak dan een afspraak met de 
preventiecoach geldzaken van 
Team WijZ. Samen met de pre-
ventiecoach wordt er een bud-
getcheck gedaan en krijg je tips 
om te zorgen dat je inkomsten 
en uitgaven in balans komen. 
Ook kijkt ze of je in aanmerking 
komt voor één van de voorzie-
ningen die er zijn. De hulp is 
gratis voor iedere inwoner van 
de gemeente Waalwijk van  
18 jaar en ouder. Je kan je aan-
melden bij het Zorgloket via 
0416-683456  

Een belangrijke eerste stap op 
weg naar een meer ontspannen 
financiële situatie, is een nauw-
keurig overzicht van je inkom-
sten en vaste lasten.  
Je kunt daar een papieren 
boekje voor gebruiken of bij-
voorbeeld Microsoft Excel. 
Maar er zijn ook veel online 
huishoudboekjes beschikbaar 
die het opstellen van een helder 
overzicht erg makkelijk maken. 
Zodra er iets in je financiële 
situatie verandert, kun je deze 
aanpassingen hier heel een- 
voudig ook in verwerken.  
Bewaar voor het maken van 
een volledig overzicht ook de 
bonnen van al je contante beta-
lingen. 

Je wilt het beste voor je kind, 
maar er is geen geld. Bijvoor-
beeld voor een fiets of voor 
schoenen, baby-spullen of win-
terkleding. En je kunt nergens 
terecht. Dan is er Stichting De 
Strohalm. De Strohalm biedt in 
Waalwijk noodhulp aan kinde-
ren waarvan de ouders het niet 
breed hebben. 

Heb je hulp nodig? Neem dan  
contact op met De Strohalm. 

Een vrijwilliger van de Stichting  
maakt met je een afspraak om 
bij je thuis te kijken of en hoe er  
hulp kan worden geboden.  
Kinderen horen namelijk niet 
aan de zijlijn te staan.

Contactgegevens: 
Stichting De Strohalm
Telefoon 0416-335359 
E-mail hulp@destrohalm.nl 
Website www.destrohalm.nl



Woensdag 28 september 2022

Geldzorgen voorkomen

Wij(k)diensten Waalwijk: loop gerust binnen!

De Sterkste Schakel: 
geldproblemen aanpakken

Heb je vragen over brieven, het invullen van formulieren of armoedevoorzieningen? Of ben je het over-
zicht in je administratie kwijt en wil je daar ondersteuning bij? Stel je vraag bij de wij(k)diensten!  
Tijdens de inloopspreekuren zitten hier vrijwilligers klaar om te helpen en samen een passend ant-
woord te vinden.  Bel tijdens werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur naar 0146-760160 of kom gerust 
langs. 

Voedselbank Waalwijk “De Rijglaars”
Rekeningen en schulden. Elke week maar zien of je de eindjes aan elkaar geknoopt krijgt, levert veel 
zorgen op. De voedselbank ondersteunt gezinnen die elke maand moeten rondkomen met weinig geld. 
Want iedere week verzekerd zijn van voedsel zorgt voor minder stress.

Op www.voedselbankwaalwijk.nl/klant-worden-2/ kan je zien of je in 
aanmerking komt voor een gratis voedselpakket. Aanmelding voor een 
voedselpakket loopt via Team WijZ van de gemeente Waalwijk. Je kan ze  
telefonisch bereiken via 0416-683456 of per e-mail via info@waalwijk.nl.

Je kunt gemeentelijke belastingen vaak gespreid betalen. Soms is 
kwijtschelding mogelijk. Dat houdt in dat je de belasting (gedeel-
telijk) niet hoeft te betalen. Of je in aanmerking komt voor kwijt-
schelding, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. De hoogte van 
je inkomen en spaargeld is bijvoorbeeld belangrijk. De gemeente 
bekijkt ook of je een ander vermogen hebt. Bijvoorbeeld in de vorm 
van een auto of een eigen huis. Je kunt kwijtschelding aanvragen via 
www.waalwijk.nl/kwijtschelding-gemeentelijke-belastingen-2022. 

Kom je niet in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke 
belasting? Heb je tijdelijk onvoldoende geld om je aanslag te beta-
len? Dan kun je de gemeente vragen of het mogelijk is om andere 
afspraken te maken rondom het betalen. Neem hiervoor contact  
op met het team Financiën/Invordering via het telefoonnummer 
0416-683456.

Gemeentelijk belastingen

BaLaDe - Balade 1 in Waalwijk 
Inloopmomenten: maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. 

Bloemenoord - Bloemenoordplein 3 in Waalwijk 
Inloopmomenten: maandag 14.00 tot 16.00 uur en woensdag 19.00 tot 20.30 uur.

Zanddonk - Willaertpark 2a in Waalwijk 
Inloopmomenten: donderdag van 13.00 tot 15.00 uur (oneven weken).  

Den Bolder - Schoolstraat 19 in Waspik 
Inloopmomenten: woensdag van 10.00 tot 12.00 uur en donderdag van 13.00 tot 14.00 uur.

Zit jouw gezin in de financiële 
problemen, bijvoorbeeld als 
gevolg van schulden? Ben je 
het overzicht over je inkom-
sten en uitgaven kwijt? Vind  
je het lastig om contact met 
instanties op te nemen om 
betalingsafspraken te maken?  
En maak je jouw post (liever) 
niet meer open? Bij De Sterk-
ste Schakel leren jullie hoe je 
deze problemen kunt aanpak-
ken. Dat gebeurt stap voor 
stap.

De Sterkste Schakel biedt hulp 
en onderzoekt 
Bij De Sterkste Schakel krijgt 
je gezin begeleiding en onder-
steuning van een gezinscoach. 
Die coach gaat samen met jul-
lie aan de slag om de situatie 
te verbeteren. Jullie werken 
eerst toe naar minder finan-
ciële problemen en minder 
stress. Daarna werken jullie 
aan doelen voor een langere 
periode. De Sterkste Schakel 
biedt hulp en is tegelijk een 
wetenschappelijk onderzoek. 
Het doel van dit onderzoek 
is om te kijken of de aanpak 
werkt. Deelnemen aan De 
Sterkste Schakel is vrijwillig en 
kost niets.

Een verkennend gesprek  
zonder dat iets moet 
Als je denkt dat De Sterkste 
Schakel iets voor jou is, meld 
je dan aan voor een vrijblij-
vend informatiegesprek. Je 

krijgt uitleg over de aanpak 
en werkwijze van De Sterkste 
Schakel en maakt kennis met de 
mensen die bij je thuis komen. 
Je krijgt de besproken informatie 
na het gesprek op een flyer mee, 
zodat je het thuis nog eens rustig 
kan nalezen. 

Als je dan besluit om te gaan 
deelnemen, neem je contact op 
met Dick van Engelen of Robin 
van Woensel. Hun contactgege-
vens staan hieronder. 

Contactgegevens  
Dick van Engelen  
06-25081703 
dvanengelen@waalwijk.nl

Robin van Woensel  
06-31778651 
r.vanwoensel@tilburguniversity.edu

Kijk voor meer informatie en  
aanmelden op  
www.waalwijzer.nl/ 
de-sterkste-schakel.


