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Heeft u moeite met rondkomen? In deze folder leest u welke (financiële) oplossingen er zijn. Sommige oplossingen zijn landelijk.
Lokaal is er ook veel mogelijk, via de gemeente of een maatschappelijk organisatie.
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administratie op orde
schulden
opvoeding
kinderen en jongeren
opleiding
werk en inkomen
wonen en werken
Colofon
Deze folder is een uitgave van de gemeente Lelystad, afdeling Werk, Inkomen en Zorg. Heeft u tips die de inhoud van deze
folder verbeteren? U kunt ze doorgeven via email t.ter.rele@lelystad.nl.

ADMINISTRATIE OP ORDE

Startpunt Geldzaken
Digitale hulp bij beginnende financiële problemen.
Of als u tips wilt om meer geld over te houden voor
uzelf of uw kind.

Hoe werkt het?
U kunt gewoon binnenlopen op het financieel spreekuur in uw wijk, een afspraak maken is niet nodig. Op
de website leest u waar en wanneer u terecht kan.

Hoe werkt het?
Startpunt Geldzaken biedt online verschillende
geldplannen voor uiteenlopende situaties. Kies het
geldplan dat het beste bij uw situatie past.
• Heeft u financiële zorgen of problemen? Kies het
geldplan ‘kom uit de geldzorgen’.
• Wilt u (meer) geld overhouden? Kies het geldplan
‘beter rondkomen’.
• Wilt u ondersteuning voor uw kind? Kies het
geldplan ‘rondkomen met kinderen’.

Kosten
Geen kosten aan verbonden.

Kosten
Geen kosten aan verbonden.

Meer weten?
www.financieelspreekuur.eu

Meer weten?
www.startpuntgeldzaken.nl

ADMINISTRATIE OP ORDE

Financieel Spreekuur
Dit is een inloopspreekuur waar u terecht kunt voor
vragen over kwijtschelding, toeslagen, betalingsachterstanden, DigiD, contact met schuldeisers, etc. Er
zijn in Lelystad diverse spreekuren. Er is altijd een
locatie bij u in de buurt.

Hoe werkt het?
Neem contact op met Humanitas Thuisadministratie:
• Via e-mail TA.Lelystad@humanitas.nl
• Via telefoon 06 53923977

Kosten
Geen kosten aan verbonden.
Meer weten?
www.humanitas.nl/afdeling/lelystad-dronten/
activiteiten/thuisadministratie/

SCHULDEN

ADMINISTRATIE OP ORDE

Humanitas Thuisadministratie
Het is niet voor iedereen gemakkelijk of vanzelfsprekend om geldzaken en/of de administratie bij te
houden. De goed opgeleide vrijwilligers van Humanitas helpen u graag om binnengekomen enveloppen te
openen en brieven en rekeningen te ordenen, zodat
u meer overzicht krijgt in uw administratie. Zij kijken
samen met u of verdere hulp nodig is en wie u daar
het beste bij kan helpen.

IDO/ISL
IDO/ISL geeft ondersteuning bij financiële problemen, als u hiervoor niet of niet meer terecht kan
bij overheidsinstellingen of andere particuliere
instellingen die zich bezig houden met financiële
hulpverlening.

Hoe werkt het?
Bel met MDF op nummer 0320 211 700.

Hoe werkt het?
U kunt gebruik maken van de inloopspreekuren;
• Van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en
12.00 uur in Inloophuis Open Haven, Fjord 155
• Van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot
12.00 uur in Inloophuis Waterwijk, Oostzeestraat 7

Kosten
Geen kosten aan verbonden.

Kosten
Geen kosten aan verbonden.

Meer weten?
www.mdflevoland.nl/C18-Schuldhulpverlening

Meer weten?
www.ido-lelystad.nl

De sociaal raadslieden van Maatschappelijke
Dienstverlening Flevoland (MDF)
De sociaal raadslieden kunnen u helpen met problemen met uitkeringen, belastingen, toeslagen en
andere regelingen. Zij kunnen kijken of u alles krijgt
waar u recht op heeft. Als een schuldeiser beslag
heeft gelegd, kunnen zij uitrekenen of de deurwaarder
niet teveel geld inhoudt. Zij kunnen u helpen met formulieren invullen, een brief schrijven of bemiddelen
naar instanties.
Hoe werkt het?
De sociaal raadslieden werken op afspraak. U kunt
van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 15.00 uur
contact opnemen om een afspraak te maken.
• Telefoon: 0320-211700
• Email: sr@mdflevoland.nl
Kosten
Geen kosten aan verbonden.
Meer weten?
www.mdflevoland.nl/C37-Sociaal-raadslieden.html
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MDF Snelle Schuldhulp
Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF)
biedt hulp bij schulden zonder wachtlijst. MDF denkt
ook met je mee als er andere problemen zijn.

Humanitas Home-Start
Home-Start weet voor welke uitdagingen en kansen een gezin kan komen te staan. Problemen met
een van de kinderen? Weinig contact met vrienden
of familie? Een steuntje in de rug nodig? Ervaren
en getrainde vrijwilligers van Home-Start bieden
opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse,
lichte opvoedvragen. Het doel van Home-Start is het
zelfvertrouwen van ouders te vergroten. Home-Start
is gericht op gezinnen met kinderen tot 14 jaar.

Hoe werkt het?
Je vindt ons in de wijk, op scholen en online. Wil je
advies? We denken graag met je mee. Ook voor
begeleiding kun je bij onze experts terecht.

Hoe werkt het?
• een vrijwilliger die één dagdeel per week bij je
thuis komt
• ondersteuning bij de opvoeding van je kinderen
• de kans om contact te leggen met andere ouders
• hulp bij praktische zaken
• vriendschappelijk contact en vertrouwen

Kosten
Geen kosten aan verbonden

Kosten
Geen kosten aan verbonden

Meer weten?
www.jgtlelystad.nl

Meer weten?
www.home-start.nl
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Jeugd- en Gezinsteam Lelystad
Het Jeugd- en Gezinsteam Lelystad geeft hulp aan
jongeren en gezinnen. Kinderen opvoeden. Grenzen
stellen. Met je ouders omgaan of je schooltijd doorkomen. Bijna iedereen vindt dat weleens lastig. Het
Jeugd- en Gezinsteam is dan dichtbij en helpt je graag
een stap verder. Heb je meer nodig dan advies of
iemand die even met je meedenkt? Ook voor
begeleiding kun je bij ons terecht.

KINDEREN & JONGEREN

Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds
Het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds is er voor
kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar uit gezinnen
waar geen geld is voor lessen en of attributen voor
sport, muziek of dansschool of een andere creatieve
cursus.

Hoe werkt het?
Log in op onderstaande website en het wijst zich
vanzelf.

Hoe werkt het?
Een intermediair (tussenpersoon) regelt voor u uw
aanvraag. Intermediairs zijn te vinden op scholen,
bij maatschappelijk werk (MDF), in wijkteams, bij
Jeugdzorg en in gezondheidscentra. Als de aanvraag goedgekeurd is, wordt het lesgeld direct
betaald aan de lesgever.

Kosten
Geen kosten aan verbonden.

Kosten
De bijdrage hangt van het budget en van de kosten
af.

Meer weten?
www.jonginlelystad.nl

Meer weten?
www.jeugdsportfonds.nl/fonds/lelystad
www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/lelystad
www.lelystad.nl/kansenvoorkinderen
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JONGin Lelystad
Een website voor en door jongeren in Lelystad waar
jongeren (anoniem) allerlei vragen kunnen stellen en
van gedachten kunnen wisselen met leeftijdsgenoten.
Naast betrouwbare en begrijpelijke informatie zoeken,
kunnen jongeren via de website ook direct met eventuele problemen of hulpvragen bij een hulpverlener
terecht. Daarnaast zijn er blogs van jongeren uit Lelystad over wat er allemaal dichtbij én ver weg gebeurt.

De Talentmanagers
De 4 Talentmanagers van gemeente Lelystad
werken nauw samen met het Eropaf-team en helpen
Lelystadse jongeren op weg om de juiste richting te
vinden. We helpen je om overzicht te krijgen en de
juiste mensen in te schakelen, zodat je straks wel
die belangrijke opleiding af kunt ronden of die leuke
baan kunt krijgen en/of behouden.

Hoe werkt het?
Na ontvangst van uw online aanvraag wordt er door
één van onze intermediairs een afspraak met u
gemaakt voor een persoonlijk gesprek waarbij uw
aanvraag verder wordt uitgewerkt.

Hoe werkt het?
Neem contact op met de Talentmanagers door te
bellen met 14 0320 of te mailen naar
gemeente@lelystad.nl.

Kosten
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door
Leergeld Lelystad mag het netto inkomen niet hoger
zijn dan 125% van de bijstandsnorm.

Kosten
Geen kosten aan verbonden.

Meer weten?
https://leergeld-lelystad.nl
www.lelystad.nl/kansenvoorkinderen

Meer weten?
www.lelystad.nl/ontrack

Kinderopvangtoeslag
Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage
in de kosten van kinderopvang via de Belastingdienst.
In sommige situaties draagt ook de gemeente bij
via een tegemoetkoming.

Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is een toeslag voor ouders
met een kind tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Het is een tegemoetkoming in de kosten van
kinderen via de Belastingdienst.

Hoe werkt het?
• Om te beginnen vraagt u tegemoetkoming voor de
kosten van kinderopvang aan bij de belastingdienst
via de website Mijn Toeslagen van de Belastingdienst.
• Mocht uw situatie eventueel recht geven op een
tegemoetkoming van de gemeente, kunt u een aanvraagformulier ophalen bij de balie Werk, Inkomen
en Zorg in de hal van het stadhuis.
Voor vragen en meer informatie kunt u bellen met de
afdeling
Werk, Inkomen en Zorg via telefoonnummer14 0320.

Hoe werkt het?
U vraagt het kindgebonden budget aan via de
website Mijn Toeslagen van de Belastingdienst.

Hoeveel
Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal
kinderen en de soort opvang.

Hoeveel
Dit hangt af van uw inkomen per jaar en het aantal
kinderen tot 18 jaar voor wie u zorgt.

Meer weten?
www.belastingdienst.nl/toeslagen

Meer weten?
www.belastingdienst.nl/toeslagen
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Stichting Leergeld Lelystad
De Stichting Leergeld biedt kansen aan kinderen in de
leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan
binnen- en buitenschoolse activiteiten. Denk hierbij
aan een bijdrage in de vorm van een fiets, computer,
laptop, schoolreis of excursie.

Humanitas Kindervakantieweken
Als vakantie er niet in zit om bijvoorbeeld financiële
redenen is het voor kinderen van 6 tot 12 jaar toch
mogelijk om er even tussen uit te gaan. De Kindervakantieweken vinden ieder jaar plaats in juli en augustus
en worden ingedeeld op leeftijd.

Hoeveel?
De kosten voor deze weken worden door Humanitas
geregeld via o.a. gemeentelijke subsidies, sponsoring
en fondsenwerving. Er wordt aan ouders een kleine
financiële bijdrage per kind gevraagd.
Meer weten?
lelystad-dronten@humanitas.nl

OPLEIDING

KINDEREN & JONGEREN

Hoe werkt het?
Aanmeldingen gaan via hulpverlenende instanties. Als
ouder kan je ook zelf je kind aanmelden.

Nederlandse taal
Via het MBO College kunt u (beter) Nederlands leren
lezen, schrijven of spreken.

Hoe werkt het?
U kunt binnenlopen tijdens de spreekuren in de
bibliotheek. De tijden van de spreekuren vindt u op de
website. U kunt ook bellen met 0320 707 159 of mailen
naar huisvoortaallelystad@gmail.com.

Hoe werkt het?
U kunt u aanmelden via de website of binnenlopen bij
het MBO College, Agorawagenplein 1 in Lelystad.

Kosten
Geen kosten aan verbonden.

Kosten
Geen kosten aan verbonden.

Meer weten?
www.huisvoortaal.nl

Meer weten?
www.rocvanflevoland.nl

Studeren en studiefinanciering
DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) regelt studiefinanciering en OV-reisproducten voor studenten en
scholieren. Mbo-studenten betalen hun lesgeld aan
DUO

Hoe werkt het?
U heeft een medische verklaring nodig. De medische
verklaring moet van de MO-Zaak komen. U dient de
aanvraag voor het leerlingenvervoer in bij de MO-Zaak. U
kunt telefonisch contact opnemen met de MO-Zaak om
een afspraak te maken. Het nummer is 088 -10 11 700.
In de medische verklaring moet staan dat uw kind niet
zelfstandig kan reizen: door een lichamelijke, zintuiglijke of psychische handicap of een IQ lager dan 70.

Hoe werkt het?
Voor tegemoetkomingen gelden voorwaarden, kijk
hiervoor op de website van DUO.

Kosten
De kosten voor de medische verklaring bedragen
€ 120,- en deze kosten moet u zelf betalen. De legeskosten moet u vooraf betalen bij de Stadwinkel (kassier
burgerzaken) in het stadhuis, u krijgt hiervan een
betaalbewijs. Als u in aanmerking komt voor aangepast
vervoer betaalt de gemeente deze kosten aan u terug.

Kosten
Geen kosten aan verbonden.

Meer weten?
www.lelystad.nl/leerlingenvervoer

Meer weten?
www.duo.nl . Let op: houd DigiD-gegevens bij de
hand om in te loggen.

OPLEIDING

OPLEIDING

Huis voor Taal
Nederlands leren? Of (beter) leren lezen en schrijven?
U bent van harte welkom bij Huis voor Taal om samen
met een getrainde taalgids/vrijwilliger te werken aan
het verbeteren van uw Nederlands.

Leerlingenvervoer
De regeling Leerlingenvervoer heeft tot doel om ouders/verzorgers als dat echt nodig is financieel bij te
staan in de kosten van het vervoer verbonden aan het
schoolbezoek van hun kind.
Ouders of verzorgers kunnen voor vergoeding van
reiskosten van leerlingen in aanmerking komen als aan
bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze vergoeding
geldt voor reiskosten naar scholen voor basis-, speciaal
basis-, voortgezet- en speciaal voortgezet onderwijs.

Summer’s Cool
De afdeling Sport & Bewegen van Sportbedrijf Lelystad organiseert in samenwerking met haar partners
Kubus, FlevoMeer Bibliotheek en Welzijn Lelystad
gedurende een aantal weken in de zomervakantie
Summer’s Cool. Summer’s Cool is een 5-daagsprogramma voor jongens en meiden tussen de 7 en 14
jaar die vanwege de financiële situatie thuis niet op
vakantie kunnen gaan. Onder deskundige begeleiding
van de verschillende instellingen gaan de jongens
en meiden kennismaken met sportieve, culturele en
educatieve activiteiten.

Kosten
Van ouders wordt per kind een kleine bijdrage
gevraagd. U moet dan denken aan een bedrag van rond
de € 15,00 .
Meer weten?
www.sportbedrijf.nl/klantenservice/contact/

WERK EN INKOMEN
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Hoe werkt het?
In de loop van mei kunt u uw kind opgeven voor deelname aan Summer’s Cool.
Dat kan via de site van het sportbedrijf.

WERK EN INKOMEN

Individuele inkomenstoeslag
Voor inwoners vanaf 21 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, die minimaal 3 jaar van een inkomen op bijstandsniveau leven (PW, IOAW, IOAZ, WAO,
WIA,Waz, Wajong, ANW) en geen uitzicht hebben op
verbetering van het inkomen

Hoe werkt het?
Via de pagina https://www.lelystad.nl/participatiewet
kunt u alle informatie over het aanvragen van een
uitkering, het doorgeven van wijzigingen, de hoogte
van de uitkering en overige informatie terug vinden.
Heeft u vragen? Dan kunt u iedere werkdag persoonlijk terecht bij de balie van Werk Inkomen en Zorg of u
kunt telefonisch

Hoe werkt het?
• Bel met Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente
via 14 0320.
• Als u in aanmerking komt, krijgt u een aanvraagformulier thuisgestuurd of wordt er een afspraak
met u gemaakt voor een intake.

Hoeveel
Dat hangt af van uw inkomen, uw gezinssituatie en/of
woonsituatie.

Hoeveel
Dat hangt af van uw inkomen, uw gezinssituatie en/of
woonsituatie.

Meer weten?
www.lelystad.nl/participatiewet

Meer weten?
www.lelystad.nl

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
De SVB beheert sociale voorzieningen en keert uit waar
u recht op heeft. Of dat nu is voor een persoonsgebonden budget, of bijvoorbeeld een AOW-pensioen. Verder
voert de SVB de Algemene Nabestaandenwet (Anw) en
de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) uit.

Bijzondere bijstand
Bijdrage voor noodzakelijke, bijzondere en onvoorziene kosten die u niet zelf kunt betalen, waarvoor u niet
heeft kunnen sparen en waarvoor geen regeling of
voorziening is.
Let op: Er mag nog niet in deze kosten zijn voorzien.
Als iemand deze kosten voor u voorschiet, komt u
niet meer in aanmerking voor bijzondere bijstand.

Hoe werkt het?
U kunt via de website van SVB veel zelf regelen. Let op:
U heeft uw DigiD hierbij nodig.

Hoe werkt het?
• Op het moment dat u deze kosten heeft, kunt u
zich binnen een maand melden bij Werk, Inkomen
en Zorg van de gemeente.
• U belt hiervoor met 14 0320.
• Als u in aanmerking komt, krijgt u een aanvraagformulier thuisgestuurd of wordt er een afspraak
met u gemaakt voor een intake.

Hoeveel
Afhankelijk van uw leeftijd, inkomen en situatie.

Hoeveel
Dat hangt af van uw inkomen, de situatie en de aard
van de betreffende kosten.

Meer weten?
www.svb.nl

Meer weten?
www.lelystad.nl
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Bijstand
U kunt een bijstandsuitkering voor levensonderhoud
aanvragen als u onvoldoende inkomen of vermogen
heeft om van te leven en u geen recht heeft op een
andere uitkering.

WERK EN INKOMEN

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
U komt wellicht in aanmerking voor kwijtschelding
als u een bijstandsuitkering heeft, AOW geniet of een
inkomen heeft dat ongeveer gelijk is aan de bijstand.
Kleine zelfstandige ondernemers (bijvoorbeeld freelancers en zzp’ers) met een minimuminkomen
komen eventueel ook in aanmerking voor kwijtschelding.

Hoe werkt het?
• Het ZLF is het gemeentelijke loket voor kredietverlening en inkomstenondersteuning.
• Het ZLF zorgt voor de uitvoering van verschillende
wettelijke regelingen:
- het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen)
- toepassing van de IOAZ (Wet inkomensvoorziening
oudere en arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen)

Hoe werkt het?
Zodra u de belastingaanslag thuis heeft ontvangen,
kunt u tijdens opningstijden in het stadhuis een
kwijtscheldingsformulier ophalen.
Ook kunt u het kwijtscheldingsformulier downloaden.
Heeft u moeite met het invullen van het kwijtscheldingsformulier, dan kunt u een afspraak maken
met een belastingmedewerker aan de balie in het
stadhuis of bellen naar 14 0320 (geldt alleen voor
particulieren). Ondernemers kunnen terecht bij het
Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF).

Hoeveel
Dat hangt af van uw inkomen, uw gezinssituatie en/of
woonsituatie.

Hoeveel
Of u ervoor in aanmerking kunt komen hangt af van
uw inkomen, uw gezinssituatie en/of woonsituatie.

Werkbedrijf Lelystad

In 2013 heeft de gemeente het Werkbedrijf Lelystad opgericht.
Dit is een re-integratiebedrijf en heeft als taak zoveel mogelijk
Lelystedelingen met een uitkering, die op zoek zijn naar werk,
aan de slag te helpen bij een werkgever. Ook Lelystadse
ondernemers kunnen er terecht om gebruik te maken van
de kennis en expertise om werkzoekenden aan een reguliere
baan te helpen. Verder ondersteunt het Werkbedrijf mensen
die onder de doelgroep Banenafspraak vallen met het oefenen
in werk en het vinden van een baan.

Hoe werkt het?

Op moment dat u een bijstandsaanvraag voor levensonderhoud doet bij de gemeente, en deze ook wordt toegekend,
ontvangt u na verloop van tijd een uitnodiging van het Werkbedrijf. Samen met een werkcoach gaat u kijken wat er voor u
nodig is om weer werkritme te krijgen en een reguliere baan
te verkrijgen. Mensen die onder de Banenafspraak vallen en
misschien geen uitkering hebben van de gemeente, kunnen
zich zelf melden. Het Werkbedrijf heeft interne en externe
werkstageplekken en veel contacten in het bedrijfsleven. Dit
biedt heel veel kansen om weer aan werk te komen, en zo
uitkeringsonafhankelijk te worden.

Hoeveel

Aan de ondersteuning en bemiddeling door het Werkbedrijf
zijn geen kosten verbonden.

Meer weten?
www.zelfstandigenloketflevoland.nl

Meer weten?
www.lelystad.nl/4/Belastingwijzer/BelastingwijzerEen-laag-inkomen-Vraag-dan-om-kwijtschelding.

Meer weten?
www.werkbedrijflelystad.nl/Over-het-Werkbedrijf/

WERK EN INKOMEN

Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF)
Het ZLF is een samenwerkingsverband van de zes
Flevolandse gemeenten: Almere, Dronten, Lelystad,
Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Het ZLF adviseert
en ondersteunt startende, gevestigde, oudere en
beëindigende Flevolandse ondernemers op het gebied
van ondernemerschap. Zo biedt het ZLF o.a. een cursus
‘Hoe schrijf ik een ondernemingsplan?’.

WONEN & WERKEN

Lang zult u wonen (regeling voor huiseigenaren)
Om zo lang mogelijkzelfstandig in uw woning
te kunnen blijven wonen, zijn soms aanpassingen nodig. Bijvoorbeeld het verplaatsen van een
slaapkamer of badkamer naar de begane grond,
het aanbrengen van rolstoelbrede deuren of het
installeren van technische (zorg)voorzieningen. Om
dit soort woningaanpassingen financieel mogelijk
te maken kunt u wellicht gebruik maken van de
‘Blijverslening’.

Hoe werkt het?
U kunt langskomen of bellen met het wijkpunt in uw
buurt, waarna een afspraak voor een intake met het
Sociaal wijkteam wordt gemaakt.

Hoe werkt het?
Als eigenaar-bewoner kunt u de Blijverslening
aanvragen bij de gemeente via
Stimuleringsleningen@Lelystad.nl.

Hoeveel
Afhankelijk van uw inkomen en situatie.

Kosten
Om in aanmerking te komen voor een Blijverslening
moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Kijk
hiervoor op de website.

Meer weten?
www.welzijnindewijk.nl
www.lelystad.nl/wmo

Meer weten?
www.lelystad.nl
www.svn.nl

WONEN & WERKEN

Wmo en Sociaal wijkteam
Lukt zelfstandig wonen niet meer zo goed? Of heeft
u een voorziening nodig in verband met een fysieke
beperking? Het Sociaal wijkteam kijkt samen met u
wat u wel zelf kunt en waar uw omgeving u mee kan
helpen. Als u meer ondersteuning nodig heeft dan uw
familie, buren of vrienden kunnen bieden, of als u een
woon- of vervoersprobleem heeft, kunt u dit bij het
Sociaal wijkteam aanvragen.

Mensen maken de buurt
Wilt u aan de slag met uw leuke, slimme of bijzondere idee voor uw straat of buurt? En heeft uw idee
te maken met de leefbaarheid en sfeer in uw wijk?
Dan denken Welzijn Lelystad en gemeente Lelystad
graag met u mee. Of uw idee nu betrekking heeft
op de openbare ruimte of op het verbeteren van de
onderlinge sfeer: alle ideeën die zorgen voor een
fijne buurt én waar u zelf een bijdrage aan levert,
daar helpen wij graag verder mee.

Hoe werkt het?
Neem contact op met de Kluswinkel:
Adres: Rode Klif 209
Telefoon: 0320 231 821
Mail: kluswinkel.zzw@gmail.com

Hoe werkt het?
• Mail uw idee naar:
mensenmakendebuurt@lelystad.nl.
• Bel naar telefoonnummer 14 0320 en vraag naar
de ideeënmakelaar of bewonersconsulent.
• Neem contact op met de opbouwwerker in uw
wijk om uw idee eens te bespreken.

Kosten
Arbeid is gratis, maar de materialen moet u wel
zelf aanschaffen.

Kosten
Geen kosten aan verbonden. Hoe meer goede
ideeën, hoe beter!

Meer weten?
www.kluswinkel-lelystad.nl

Meer weten?
www.welzijnindewijk.nl
www.lelystad.nl/mensenmakendebuurt

Vraag elkaar
Zoekt u iemand om mee naar het theater te gaan?
Of heeft u een zelfgebakken appeltaart in de aanbieding voor de aardige buurtbewoner die voor u de heg
wil bijknippen? Vindt u het leuk om voor iemand een
schilderij op te hangen of bijles te geven?

De Buurtkamer
De Buurtkamer is een plek waar u mensen uit uw
wijk kunt ontmoeten en waar u terecht kunt met
vragen op het gebied van zorg, ondersteuning en
dag invulling. Afhankelijk van uw vraag gaan we
samen onderzoeken wat u wilt, wat u nodig heeft en
hoe wij u hierin kunnen ondersteunen.

Hoe werkt het?
Via de website wordt vraag en aanbod bij elkaar
gebracht.

Hoe werkt het?
De Buurtkamer vindt u op een centrale plek in de
wijk. Voor de dichtstbijzijnde Buurtkamer en de
openingstijden, belt u met 0320 707159 of mail naar
opbouwwerk@welzijnlelystad.nl.

Kosten
Geen kosten aan verbonden.

Kosten
Gratis koffie en thee staan klaar. Tussen de middag
is het mogelijk om voor € 1,50 te komen lunchen.

Meer weten?
www.welzijnindewijk.nl

Meer weten?
www.welzijnindewijk.nl

WONEN & WERKEN

WONEN & WERKEN

Kluswinkel
Moet er bij u thuis iets gerepareerd worden? Zijn
er kleine onderhoudswerkzaamheden? De medewerkers van de Kluswinkel hebben gereedschap tot
hun beschikking waarmee ze bijna elke klus kunnen
klaren. Zijn er materialen nodig om de reparatie uit te
voeren? In dat geval kunt u de materialen zelf kopen
bij een bouwmarkt. De medewerkers van de Kluswinkel ondersteunen u bij de reparatie.

WONEN & WERKEN

Zwerfjongeren
Het Leger des Heils biedt zwerfjongeren hulp en als
er plaats is ook (tijdelijk ) onderdak.
Voor sommigen is de hulp die zij nodig hebben zo
complex, dat dit enkel intern geleverd kan worden.
Bij anderen is het krijgen van een dak boven het
hoofd een onderdeel van de hulpvraag.

Hoe werkt het?
Op de website kunt u lezen wat het Leger des Heils
voor u kan betekenen.

Hoe werkt het?
Neem telefonisch contact op met het Leger des
Heils via 0320 213 374.
De dag- en nachtopvang is gevestigd aan Maerlant
10A in Lelystad.

Kosten
Geen kosten aan verbonden.

Kosten
Geen kosten aan verbonden.

Meer weten?
www.legerdesheils.nl/korpslelystad

Meer weten?
www.legerdesheils.nl/korpslelystad

Voedselbank De Korenaar
Voedselbank de Korenaar werkt nauw samen met
zoveel mogelijk instanties en kerken in Lelystad.
Vooral maatschappelijke organisaties zoals het MDF
en IDO zijn van belang vanwege hun contacten met de
doelgroep van de Voedselbank.
Zij verwijzen mensen door die in aanmerking komen
voor een voedselpakket.

Collectieve zorgverzekering
De gemeente biedt samen met zorgverzekeraars
een collectieve zorgverzekering aan: een basisverzekering én aanvullende verzekering met ruime vergoedingen. De verzekeraars geven u korting en de
gemeente betaalt een deel van uw premie. U mag
meedoen zonder medische keuring. Ook is de eigen
bijdrage Wmo voor een deel meeverzekerd.

Hoe werkt het?
Het intakegesprek voor een voedselpakket wordt aan
de hand van landelijke criteria gedaan door MDF
(Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) en het
IDO-Schuldhulpverlening Lelystad (IDO-ISL).
De Korenaar schakelt met ingang van herfst 2019 over
naar een nieuw systeem van uitgeven; een winkel
model waarbij klanten zelf kunnen aangeven welke
producten ze willen hebben.

Hoe werkt het?
• Ga naar www.gezondverzekerd.nl en vul ‘Lelystad’
in als uw gemeente.
• U kunt de zorgverzekering afsluiten vanaf medio
november.
• Aan het einde van het jaar worden de premies en
vergoedingen voor de zorgverzekeringen bekend
gemaakt. Tot 1 januari kunt u besluiten of u wilt
overstappen naar een andere zorgverzekeraar en/
of de collectieve zorgverzekering wilt afsluiten.

Hoeveel
Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de
voedselbank uit van het besteedbaar inkomen dat
u maandelijks overhoudt voor voeding, kleding e.d.,
dus nadat vaste lasten zoals huur, gas, water licht en
verzekeringen betaald zijn.

Hoeveel
U kunt de zorgverzekering afsluiten als u een
inkomen tot 130% van de bijstandsnorm heeft.

Meer weten?
www.voedselbanklelystad.nl

Meer weten?
www.gezondverzekerd.nl

WONEN & WERKEN

Leger des Heils
Het Leger des Heils biedt mensen professionele zorg
en begeleiding.

Zorgtoeslag
Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw
Nederlandse zorgverzekering. U kunt misschien
zorgtoeslag krijgen. Om zorgtoeslag te krijgen,
moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de
voorwaarden voldoen.

Hoe werkt het?
Als u voldoet aan de voorwaarden vraagt u huurtoeslag aan via de website Mijn Toeslagen van de
Belastingdienst.

Hoe werkt het?
• Als u voldoet aan de voorwaarden vraagt u zorgtoeslag aan via de website Mijn Toeslagen van de
Belastingdienst.
• Heeft u geen toeslagpartner? Dan doet u dit
makkelijk en snel met de app ‘Jouw zorgtoeslag’.

Hoeveel
Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw huurprijs, uw
inkomen, uw leeftijd en uw woonsituatie.

Kosten
Of u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is,
hangt af van uw inkomen.

Meer weten?
www.belastingdienst.nl/toeslagen

Meer weten?
www.belastingdienst.nl/toeslagen

NOTITIES
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Huurtoeslag
Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u
in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag
via de Belastingdienst. Om huurtoeslag te krijgen,
moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

NOTITIES

NOTITIES

