
 Je vraag Waar kun je terecht? Wat is dat voor instelling? Hoe kom je daarmee in contact? 

1 Ik heb geen inkomen.  
Hoe vraag ik een 
bijstandsuitkering aan?  

Werkplein Etten-Leur Het werkplein is onderdeel van de afdeling Samenleving van de 
gemeente Etten-Leur. Hier wordt jouw aanvraag behandeld en 
kun je geholpen worden bij het vinden van werk. 

Stadskantoor afdeling Samenleving. 
Roosendaalseweg 4, 4875 AA Etten-Leur 
Tel. 14 076.  
Website: www.etten-leur.nl 

2 Hoe vind ik werk? Werkplein Breda 
(West-Brabant) 

UWV Breda is er om iedereen te helpen die op zoek is naar een 
(andere) baan, bemiddeld wil worden of informatie  
zoekt over werk, inkomen en scholing. 

Markendaalseweg 78-A  
Postbus 3276, 4800 MH Breda 
Website: www.uwv.nl 

3 Wie helpt mij binnen het 
doolhof van wetten en regels?  

Sociaal Raadslieden Werk Voor informatie en advies, hulp bij schrijven brieven en 
bezwaarschriften, invullen van formulieren, contact leggen met 
een instantie. 

Kerkwerve 46, 4873 CJ Etten-Leur  
spreekuur ma t/m do 9.30-12.00 uur.  
Tel. 076-5016450 E-mail: 
sociaalraadslieden@surpluswelzijn.nl  

Gemeente Etten-Leur 
afdeling  Samenleving 

Beoordeelt of men recht heeft op bijzondere bijstand of extra 
voorzieningen.  
Verstrekt  de minimagids “Een extra bijdrage van de gemeente” 
waarin alle regelingen vermeld staan. 

Roosendaalseweg 4, 4875 AA Etten-Leur 
Bezoek: loket Samenleving 09.00 en 12.00 uur 
Tel. 14 076   
Website: www.rechtopbijstand.nl 
Website: www.etten-leur.nl 

4 
 

Heb ik recht op 
ondersteunende 
inkomensvoorzieningen ? 

Formulierenteam  
 

Het team gaat bij mensen met een laag inkomen na of er recht 
is op financiële voorzieningen en vult samen met hen de 
formulieren in.  

Kerkwerve 46, 4873 CJ  Etten-Leur
Tel. 076-5016450  
E-mail: formulierenteam@surpluswelzijn.nl 

5 Heb ik recht op kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen?  

Belastingsamenwerking 
West-Brabant 

Samenwerking in zaken als Waterschapsbelasting, WOZ en 
andere vormen van gemeentelijke belastingen.  

Bredaseweg 211, 4872 LA Etten-Leur 
Tel. 076-529 83 00 
Website: www.bwbrabant.nl/bwb/belastingloket 

6 Kan ik een financiële 
tegemoetkoming krijgen voor 
de opvoeding/scholing van mijn 
kinderen?  

Stichting Leergeld  
Noord-West Brabant 

Geeft ondersteuning aan ouders van schoolgaande kinderen 
van 4 tot 18 jaar, zodat kinderen kunnen deelnemen aan 
binnen- en buitenschoolse activiteiten. 

Postbus 86, 4870 AB Etten-Leur 
Tel. 076-5030300 
E-mail: leergeldettenleur@live.nl 
Website: www.leergeld.nl 

7 Waar vind ik als vrouw met een 
minimuminkomen steun en 
informatie? 

EVA-groep Etten-Leur Groep vrouwen, die de positie van vrouwen met een 
minimuminkomen willen verbeteren (door luisterend oor, 
informatieverstrekking en krachtenbundeling). 

Nachtegaal 105, 4872 WJ Etten-Leur  
Tel. 076-5017105 of 076-5022495 
E-mail: joke.gelderblom@kpnmail.nl 

ANBO  De bond heeft  vrijwillige ouderenadviseurs, die gids kunnen 
zijn in zorg en regelgeving en je op weg helpen oplossingen  
te vinden voor uw hulpvraag.  

Tel. 076-5020224 
E-mail: paulaar@live.nl  

KBO  Leur Idem Website: www.kboleur.nl     
E-mail: kboleur@casema.nl  

KBO Centrum/Zuid  Idem Tel. 076-5013565  
E-mail: nel.bastiaansen@casema.nl 

8 Wie kan mij als oudere wegwijs 
maken te midden van de vele 
veranderingen?  

Surplus Welzijn Professionele ouderenadviseur Kerkwerve 46, 4873 CJ  Etten-Leur  
Tel. 076-5016450  

9 Hoe kom ik aan voldoende 
eten? 
 
 

Stichting Voedselbank 
Etten-Leur 
 
 

Vrijwilligersorganisatie tegen armoede en verspilling van 
voedsel. Doelgroep: mensen die een te laag besteedbaar 
inkomen hebben om in hun levensonderhoud te kunnen 
voorzien. 

Trivium 150, 4873 LP Etten-Leur 
Tel. 06-29131932 
Website: www.voedselbanketten-leur.nl  

10 Hoe kom ik aan een warme 
maaltijd (ik kan zelf niet meer 
koken)?  
 

Maaltijdendienst Stichting 
Hulp in Nood 
 
 

De dienst levert kant-en-klare maaltijden aan mensen in Etten-
Leur die daar behoefte aan hebben: bijvoorbeeld aan ouderen 
of mensen die door ongeval of ziekte even uit hun gewone 
doen zijn. 

Tel. 076-5012103, 076-5032497, 076-5017091 
E-mail: info@maaltijdendienst.nl 
Website: www.maaltijdendienst.nl 

  Loket Surplus Idem  Tel. 0168-331833 
11 Ik heb een probleem met afd. 

Samenleving Etten-Leur.  
Kan ik advies krijgen? 

Cliëntenraad Sociale Zaken 
Etten-Leur 

Adviesorgaan die zijn achterban vertegenwoordigt, zijnde alle 
cliënten van de afdeling samenleving.  

Tel. 06-57200998 (dinsdag 10.00-12.00 uur)  
Spreekuur 2de maandag van de maand 13.30-15.30 uur in 
stadskantoor, 1ste deur rechts bij ELZ loket. 
Website: www.clientenraadsocialezakenetten-leur.info 
E-mail: ettenleur.clientenraad.soza@gmail.com 

12 Wie kan mij helpen bij klussen 
in en om het huis? 

Buur voor Buur(t) Ouderen en mensen met een beperking met een laag inkomen 
kunnen voor €  5,00 per uur hulp aanvragen van 
dienstverleners bij allerlei taken en klussen in en om het huis. 

Kerkwerve 46, 4873 CJ Etten-Leur 
Tel. 076-5016450 
E-mail: buurvoorbuurt@surpluswelzijn.nl 

  Appelkring De Appelkring is een dienstenruilkring, waar leden diensten 
voor elkaar verrichten tegen betaling van een fictieve munt. 

Tel. 076-5089962 of Tel. 06-10688016 
Website: www.appelkring.nl 

13 Hoe kom ik aan een betaalbare 
huurwoning?  

WEL  
(Woonstichting Etten-Leur) 

WEL bemiddelt woonruimte in sociale huursector.  
Halverwege december wordt woonruimtebemiddeling verzorgd 
door www.klikvoorwonen.nl 

Bredaseweg 1, 4872 LA  Etten-Leur 
Tel. 076-5024600  
E-mail: info@woonwel.nl 
Website: www.woonwel.nl 

14 Waar kan ik terecht met  
een vraag over welzijn,  
zorg en wonen? 
 

WMO Loket ELZ 
 

ELZ is het startpunt voor al je vragen en bespreekt met je de 
mogelijkheden in jouw situatie en geven raad en 
ondersteuning.  Heeft ook een voorzieningengids met veel 
informatie. 
 

Stadskantoor ELZ loket 
Roosendaalseweg 4, 4875 AA Etten-Leur 
Bezoek ELZ loket  09.00-12.00 uur 
Tel. 076-5038939  
E-mail: elz.@etten-leur.nl  
Website: www.etten-leur.nl 

15 Waar vind ik hulp voor  
mijn beperking?  
 

MEE  
 

MEE is onafhankelijk en biedt gratis informatie en 
ondersteuning aan mensen met een beperking.  
Je kunt er terecht met vragen over leren en werken, vrienden 
en relaties, jeugd en gezin, regelgeving en geldzaken, 
samenleven en wonen. 

Hoofdvestiging Heerbaan 100, 4800 DE Breda.   
Steunpunt Etten-Leur: via Loket ELZ  
Tel. 076-5223090   
E-mail: info@meewestbrabant.nl 

  Gehandicapten 
platform Etten-Leur 

Informatie en advies voor mensen met een beperking. Website: www.gehandicaptenplatform.org 

16 Waar vind ik vrijwilligers  
die  helpen met zorg voor 
gehandicapten of langdurig 
zieken? 

HOOM (hulp en 
ondersteuning op maat) 

HOOM is de verbindende schakel tussen hulpvraag en 
vrijwilligersinzet en biedt tevens ondersteuning aan 
mantelzorgers. 

Gildelaan 1, 4761 BA Zevenbergen 
Tel. 0168-356555 
E-mail: info@hoomondersteuning.nl  
Website: www.hoomondersteuning.nl 


