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Rondkomen in Lelystad
Heb je weinig geld of vind je het moeilijk om uit te komen met je geld? Bekijk dan deze folder. Hier lees je welke mogelijkheden er zijn
als je met weinig geld moet leven in Lelystad. Er zijn veel mogelijkheden om geld te besparen.
Je kunt hulp krijgen van de overheid, maar ook via de gemeente en verschillende organisaties in de stad.

Leeswijzer:

  administratie op orde 
 schulden  
 opvoeding
 kinderen en jongeren
 opleiding
 werk en inkomen
 wonen en werken

Colofon
Deze folder is van de gemeente Lelystad. Heeft u tips of aanvullingen voor de brochure? Geef dit dan via e-mail door op:
gemeente@lelystad.nl

WONEN & WERKEN
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INISTRATIE OP ORDE

Financieel Spreekuur
Heb je vragen over geld, toeslagen, DigiD of heb je 
moeite met het invullen van formulieren? Dan kun je 
terecht bij het financieel spreekuur. Kijk op:
www.financieelspreekuur.eu voor de openingstijden 
en de plek in jouw buurt. Of bel voor meer informatie 
naar: 0320-211700.

Startpunt Geldzaken 
Startpunt geldzaken geeft online hulp als je
beginnende geldproblemen hebt. Ook kun je op deze
website tips vinden om meer geld over te houden.

Hoe werkt het?
Je kunt gewoon langskomen op het spreekuur.
Een afspraak maken is niet nodig en het is gratis.
Op www.financieelspreekuur.eu lees je waar en
wanneer je terecht kunt.

Hoe werkt het?
Startpunt Geldzaken heeft online geldplannen voor
verschillende situaties. Kies het geldplan dat het
beste bij jouw situatie past.
• Heb je geldzorgen of geldproblemen? Kies het 

geldplan ‘kom uit de geldzorgen’.
• Wilt u (meer) geld overhouden? Kies het geldplan 

‘beter rondkomen’.
• Wilt je hulp voor je kind? Kies het geldplan ‘rond-

komen met kinderen’.

Kosten
Gratis.

Kosten
Gratis.

Meer weten?
www.financieelspreekuur.eu

Meer weten?
www.startpuntgeldzaken.nl
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Humanitas Thuisadministratie
Je kunt bij Humanitas Thuisadministratie terecht voor 
hulp met je administratie. Maar ook om je geldzaken 
in orde te krijgen en te houden. De vrijwilligers van 
Humanitas helpen je graag en kijken samen met jou of 
je meet hulp nodig hebt en bij wie je terecht kunt.

De Voorzieningenwijzer
Met De Voorzieningenwijzer kun je zelf online of in 
een persoonlijk gesprek met een adviseur kijken 
naar verschillende financiële onderwerpen. Of je 
bijvoorbeeld recht hebt op toeslagen of gemeentelij-
ke regelingen. Maar ook of jouw energiecontract of 
zorgverzekering nog past bij jouw situatie. Blijkt dan 
dat je ergens recht op hebt of dat je beter kunt over-
stappen? Kun je dit gelijk regelen met de adviseur.

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

Hoe werkt het?
Neem contact op met de adviseur en meld je aan 
voor een persoonlijk gesprek op:
www.datgeldtvoormij.nl/lelystad

Kosten
Gratis.

Kosten
Gratis.

Meer weten?
www.humanitas.nl

Meer weten?
www.datgeldtvoormij.nl
www.voorzieningenwijzer.nl
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MDF Snelle Schuldhulp 
Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) 
helpt je wanneer je schulden hebt. Er is geen wacht-
lijst. MDF kan ook helpen bij andere problemen die 
niet met geld te maken hebben.

IDO
Soms kun je door eenzaamheid, armoede, schulden 
of geestelijke problemen zelf geen hulp vinden. Dan 
kun je bij Stichting IDO terecht. IDO helpt bij geld-
problemen, ook als je nergens anders meer terecht 
kan. Zij zorgen bijvoorbeeld ook dat je terecht kunt 
bij de Voedselbank als dat nodig is. 

Hoe werkt het?
Je kunt bellen met MDF op nummer: 0320 211 700.
Of kom langs op het financieel spreekuur in je wijk.

Hoe werkt het?
Er zijn spreekuren. Je hoeft geen afspraak te
maken. De hulp is gratis. 
• Inloophuis Open Haven, Fjord 155. 
   Spreekuur: maandag tot en met vrijdag tussen
   10.00 en 12.00 uur.
• Inloophuis Waterwijk, Oostzeestraat 7 
   Spreekuur: maandag tot en met donderdag 
   van 10.00 tot 12.00 uur

Kosten
Gratis.

Kosten
Gratis.

Meer weten?
www.mdflevoland.nl

Meer weten?
www.ido-lelystad.nl



De sociaal raadslieden MDF
De sociaal raadslieden van MDF (Maatschappelij-
ke Dienstverlening Flevoland) kunnen je helpen bij 
problemen met uitkeringen, belastingen, toeslagen 
of andere regelingen. Zij kunnen kijken of je krijgt 
waar je recht op hebt. Zij helpen bijvoorbeeld als je 
te maken krijgt met deurwaarders.  Zij kunnen je ook 
helpen met het invullen van formulieren. Of met het 
maken van een e-mail of een brief. Ook kunnen zij je 
in contact brengen met andere organisaties.

Hoe werkt het?
De sociaal raadslieden werken op afspraak. Je kunt 
bellen of mailen om een afspraak te maken. Dit kan
van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 15.00 uur. 
 

• Telefoon: 0320-211700
• Email: sr@mdflevoland.nl

Kosten
Gratis.

Meer weten?
www.mdflevoland.nl/Sociaal-raadslieden

SCHULDEN
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OPVOEDING
JEL (Jeugd Lelystad)
Bij JEL kun je gespecialiseerde jeugdhulp krijgen. We 
geven zelf geen hulp, maar kijken wat de juiste hulp 
voor jou is. Samen kijken we welke hulp je nodig hebt. 
Hier maken we afspraken over. Als de hulp eenmaal 
loopt, dan kijken we regelmatig hoe het gaat en of de 
hulp nog steeds bij jou past. 

Humanitas Home-Start 
Home-Start helpt je bij de opvoeding van je kind. Of 
wanneer je als gezin hulp nodig hebt. Home-Start 
geeft ouders meer zelfvertrouwen en is bedoeld voor 
gezinnen met kinderen tot 14 jaar (en soms ouder) 

Hoe werkt het?
Je kunt e-mail sturen naar: info@jeugdlelystad.nl of 
bellen naar: 0320-215144 

Hoe werkt het?
Een vrijwilliger komt één keer per week een paar 
uurtjes bij je thuis.

Home-Start helpt je bij het opvoeden van je kind. 
Ook kun je door Home-Start andere ouders leren 
kennen en vriendschappelijk contacten en vertrou-
wen opbouwen.

Kosten
Gratis.

Kosten
Gratis.

Meer weten?
www.jeugdlelystad.nl

Meer weten?
www.home-start.nl
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KINDEREN &
 JONGEREN

JONGin Lelystad
JONGin Lelystad is een platform voor, van en door 
jongeren in Lelystad. Jongeren kunnen (zonder naam) 
online vragen stellen via de website:
www.jonginlelystad.nl. Ook kunnen zij met andere 
jongeren praten, informatie zoeken en direct met hun 
problemen terecht bij een hulpverlener als dat nodig 
is. Ook schrijven jongeren blogs op de site over alles 
wat hun bezig houdt. 

Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur helpt gezinnen die 
zelf te weinig geld hebben om hun kinderen mee 
te laten doen aan sport- en cultuuractiviteiten. Zo 
betaalt het fonds bijvoorbeeld het lesgeld voor een 
sportclub, muziek– of dansles, schilderen, theater-
school of een andere creatieve cursus. Het gaat om 
hulp aan gezinnen met kinderen in Lelystad van 4 tot 
27 jaar. Deze leeftijd is vanaf 2022 verruimd (was 18 
jaar).

Hoe werkt het?
Kijk op www.jonginlelystad.nl en alles wordt meteen 
duidelijk. 

Hoe werkt het?
Een tussenpersoon regelt je aanvraag. Deze tussen-
personen zijn te vinden op scholen, bij maatschap-
pelijk werk (MDF), in wijkteams, bij Jeugdzorg en in 
gezondheidscentra. Als je aanvraag goedgekeurd is, 
dan wordt het lesgeld direct betaald aan de
lesgever. 

Kosten
Gratis.

Kosten
Via het fonds is er geld beschikbaar voor het mee-
doen aan een sport- of cultuuractiviteit. Dit geld 
wordt direct betaald aan de lesgever. Hoe hoog dit 
bedrag is hangt af van de kosten van de activiteit. 
Ook geeft het fonds soms een tegoedbon om kleding 
of materiaal te kopen. 

Meer weten?
www.jonginlelystad.nl

Meer weten?
www.lelystad.nl/kansenvoorkinderen
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Stichting Leergeld Lelystad
De Stichting Leergeld helpt kinderen van 4 tot 18 jaar 
om mee te kunnen doen aan activiteiten op school en 
daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan een fiets, compu-
ter, laptop, schoolreis of excursie. Wil je hier gebruik 
van maken? Dan moet je online een aanvraag doen. 

De Talentmanagers
Gemeente Lelystad heeft talentmanagers. Samen 
met het Eropaf team helpen zij jongeren die in een 
lastige situatie zitten. Zij helpen jongeren bijvoor-
beeld bij werk- of schoolzaken of bij andere proble-
men. En gaan samen met de jongeren op zoek naar 
hun talenten. 

Hoe werkt het?
Als je online je aanvraag doet, dan krijg je een af-
spraak voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt je 
aanvraag bekeken en uitgewerkt. 

Hoe werkt het?
Neem contact op met een van de talentmanagers. 
Dit kan telefonisch op nummer14 0320 of via e-mail 
op: gemeente@lelystad.nl.

Kosten
Gratis.

Kosten
Gratis.

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

Meer weten?
www.lelystad.nl/ontrack



Bijdrage kosten kinderopvang
Gaan je kinderen naar de kinderopvang? Dan kan je 
misschien vergoeding krijgen voor een deel van deze 
kosten. Dit noemen we kinderopvangtoeslag. Er wordt 
hierbij gekeken naar de hoogte van je inkomen. Daarna 
wordt gekeken of je recht hebt op vergoeding. Je vraagt 
de kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. Soms 
kan je ook van de gemeente een vergoeding krijgen. 

Bijdrage kosten kinderen (kindgebonden budget)
Het kindgebonden budget is een vergoeding voor ou-
ders met een kind tot 18 jaar. Deze bijdrage krijg je ook 
als je kinderbijslag ontvangt. Je vraagt het kindgebon-
den budget aan bij de Belastingdienst.

Hoe werkt het?
Kijk op de website van de Belastingdienst of je 
misschien recht hebt op een vergoeding. Daarna 
vraag je de vergoeding aan via de website van de 
Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/toeslagen. 
Wil je weten of je recht hebt op een vergoeding van de 
gemeente? Kijk dan op: www.lelystad.nl. 
Heb je vragen? Bel dan naar team Werk en Inkomen via 
nummer 140320.

Hoe werkt het?
Je vraagt het kindgebonden budget aan via de
website: www.belastingdienst.nl/toeslagen.

Hoeveel is de vergoeding?
Wat je krijgt hangt af van hoeveel je verdient, hoeveel 
kinderen je hebt en de opvang dat je nodig hebt.

Hoeveel is de vergoeding?
De vergoeding hangt af van wat je in een jaar verdient 
en voor hoeveel kinderen (jonger dan 18 jaar) je zorgt.

Meer weten?
www.belastingdienst.nl/toeslagen

Meer weten?
www.belastingdienst.nl/toeslagen

KINDEREN &
 JONGEREN
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Humanitas Kindervakantieweken
Als er geen geld is om op vakantie te gaan, dan kun-
nen kinderen van 6 tot 12 jaar toch op vakantie. Dit 
kan door de Kindervakantieweken van Humanitas. De 
vakanties zijn ieder jaar in juli en augustus. Kinderen 
worden ingedeeld op leeftijd. 

Hoe werkt het?
Aanmelden kan via hulpverleners. Ouders kunnen ook 
zelf hun kind aanmelden.
Meer weten? Stuur een e-mail naar:
lelystad-dronten@humanitas.nl

Kosten
Ouders betalen per kind een kleine bijdrage. 

Meer weten?
https://leergeld-lelystad.nl
www.humanitas.nl
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Huis voor Taal
Wil je Nederlands leren? Of (beter) leren lezen en 
schrijven? Ga dan naar Huis voor Taal. Vrijwilligers 
helpen je bij het verbeteren van je Nederlands.

ROC
Wil je (beter) Nederlands leren spreken, lezen of 
schrijven? En wil je hiervoor een diploma halen? Dan 
kun je terecht bij het ROC voor taallessen. 

Hoe werkt het?
Er zijn spreekuren in de bibliotheek. Je kunt gewoon 
binnenlopen. Kijk voor meer informatie over het 
spreekuur op: www.huisvoortaal.nl. Of bel voor meer 
informatie naar: 0320 707 159. Je kunt ook e-mailen 
naar: huisvoortaallelystad@gmail.com.

Hoe werkt het?
Je kunt je aanmelden via www.rocvanflevoland.nl.
Je kunt ook binnenlopen bij het MBO College,
Agorawagenplein 1 in Lelystad.

Kosten
Gratis.

Kosten
Gratis.

Meer weten?
www.huisvoortaal.nl

Meer weten?
www.rocvanflevoland.nl



OPLEIDING
Leerlingenvervoer
De regeling Leerlingenvervoer geeft een vergoeding als 
ouders kosten moeten maken om hun kind naar school 
te laten gaan Deze vergoeding voor reiskosten is voor 
basisscholen, speciaal basis-, voortgezet- en speciaal 
voortgezet onderwijs. 

Studeren en studiefinanciering
DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) regel
studie financiering en OV-reisproducten voor
studenten en scholieren. 

Hoe werkt het?
Om de vergoeding aan te vragen heb je een medische 
verklaring nodig. Hierin staat dat je kind niet alleen kan 
reizen: door een handicap of door een IQ lager dan 70. 
Een medische verklaring kun je aanvragen bij MO-Zaak. 
Wil je hiervoor een afspraak maken? Dat kan telefonisch 
op nummer: 088 -10 11 700. 

Hoe werkt het?
Er gelden regels als je studiefinanciering of een 
OV-kaart wilt aanvragen. Kijk voor meer informatie 
of voor aanvragen op: www.duo.nl. Je hebt je DigiD 
nodig om een aanvraag te doen. 

Kosten
Een medische verklaring kost € 120,-. Deze kosten 
moet je zelf betalen. Als je een medische verklaring
aanvraagt, dan moet je ook leges betalen. Leges zijn
kosten voor een aanvraag bij de gemeente. De leges
betaal je vooraf bij de Stadwinkel. Je krijgt een bewijs
dat je leges betaald hebt. Wanneer je aanvraag voor 
aangepast vervoer goedgekeurd is, dan krijg je de
gemaakte kosten van de gemeente terug.

Kosten
Gratis.

Meer weten?
www.lelystad.nl/leerlingenvervoer

Meer weten?
www.duo.nl
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Summer’s Cool
Bij Summer’s Cool kunnen kinderen tussen de 7-14 
jaar in de zomervakantie een aantal dagen meedoen 
met leuke activiteiten. Het gaat om kinderen van wie 
ouders zelf geen geld hebben om op vakantie te gaan. 
In vijf dagen leren kinderen veel en doen ze leuke 
dingen op het gebied van sport en cultuur. 

Hoe werkt het?
Je kunt je kind vanaf mei aanmelden voor Summer’s 
Cool. Dit kan via de website van het Sportbedrijf:
www. sportbedrijf.nl 

Kosten
Ouders betalen per kind: € 5,- 

Meer weten?
www.sportbedrijf.nl
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Bijstand
Je kunt een bijstandsuitkering aanvragen als je te 
weinig geld hebt om van te leven en als je geen andere 
uitkering kunt krijgen. 
Let op: als jouw aanvraag binnen is, dan vraagt de 
gemeente aan het Werkbedrijf of zij jou willen helpen 
om werk te vinden. Daarom krijg je snel een brief of 
telefoontje van het Werkbedrijf. 
 

Individuele inkomenstoeslag 
Je kunt een individuele inkomenstoeslag aanvragen 
als je tussen 21 jaar en 67 jaar bent. Om deze toeslag 
te krijgen moet je tenminste 3 jaar weinig inkomen 
hebben. Ook moet blijken dat je binnenkort niet meer 
inkomen krijgt. 

Hoe werkt het?
Je kunt een uitkering aanvragen via: www.lelystad.nl.
Heb je vragen? Neem dan contact op met een mede-
werker van team Werk en Inkomen.
Dit kan telefonisch op nummer 14-0320.

Hoe werkt het?
• Bel met een medewerker van team Werk en
    Inkomen op 14 0320. 
•  Heb je recht op een Individuele Inkomenstoeslag? 

Dan sturen we een aanvraagformulier en maken 
we een afspraak voor een eerste gesprek.

Hoeveel geld is dat?
Dat hangt af van je eigen situatie.

Hoeveel geld is dat?
Dat hangt af van je eigen situatie.

Meer weten?
www.lelystad.nl/participatiewet 

Meer weten?
www.lelystad.nl
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Sociale Verzekeringsbank (SVB)
De SVB beheert sociale voorzieningen. Dit betekent dat 
zij zorgen voor een inkomen bij ziekte, arbeidsonge-
schiktheid, pensioen, overlijden of werkloosheid. Wil je 
weten wat je bij de SVB kunt aanvragen? Kijk dan op: 
www.svb.nl

Bijzondere bijstand 
De Bijzondere bijstand is een bijdrage voor
noodza kelijke, bijzondere en onverwachte kosten 
voor mensen met onvoldoende geld. Het gaat dan 
om kosten die je zelf niet kunt betalen, waarvoor je 
geen spaargeld hebt en waarvoor er op geen andere 
manier hulp is.
Let op: je mag de kosten niet al betaald hebben. 
Als iemand deze kosten bijvoorbeeld voor je heeft 
betaald, dan kom je 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?
•  Heb je onverwachte kosten? Geef dit dan door 

aan een medewerker van team Werk en Inkomen 
van de gemeente. Dit kan telefonisch op nummer:    
14 0320.

•  Heb je recht op Bijzondere bijstand? Dan sturen 
we een aanvraagformulier en maken we een 
afspraak voor een eerste gesprek.

Hoeveel geld is dat?
Hangt af van je leeftijd, inkomen en situatie.

Hoeveel geld is dat?
Dat hangt af van je inkomen, de situatie en het soort 
kosten.

Meer weten?
www.svb.nl  

Meer weten?
www.lelystad.nlv



Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF)
Het ZLF is een samenwerkingsverband van de zes 
Flevolandse gemeenten: Almere, Dronten, Lelystad, 
Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Het ZLF helpt 
ondernemers en geeft advies op het gebied van onder-
nemerschap. Denk bijvoorbeeld aan een cursus ‘Hoe 
schrijf ik een ondernemingsplan?’
  

Gemeentelijke belastingen niet betalen
Als je te weinig geld hebt, dan kan het zijn dat je de 
Gemeentebelasting niet hoeft te betalen. Dit noemen 
we kwijtschelden. Dit geldt bijvoorbeeld als je een 
bijstandsuitkering hebt, of een andere uitkering die 
ongeveer even hoog is als de bijstanduitkering. Ben 
je een kleine zelfstandige ondernemer (bijvoorbeeld 
freelancer/zzp’er) en heb je weinig inkomen? Dan 
kom je misschien in aanmerking voor kwijtschelding.

Hoe werkt het?
• Het ZLF is het gemeentelijke loket voor geldzaken 

en hulp bij inkomen voor ondernemers.
• Het ZLF voert verschillende wettelijke regelingen 

uit:
- het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen)
- toepassing van de IOAZ (Wet inkomensvoorziening 
oudere en arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen)

Hoe werkt het?
Na ontvangst van de belastingaanslag haal je een 
kwijtscheldingsformulier. Deze kun je downloaden 
via de website www.lelystad.nl of afhalen in het 
stadhuis. Lukt het niet om het kwijtscheldings-
formulier in te vullen? Maak dan een afspraak met 
een medewerker van team Belastingen. 
Dit kan telefonisch op nummer 14 0320 

Hoeveel geld is dat?
Dat hangt af van je inkomen, gezinssituatie en/of
woonsituatie.

Hoeveel geld is dat?
Dat hangt af van je inkomen, je gezinssituatie en/of 
woonsituatie.

Meer weten?
www.zelfstandigenloketflevoland.nl

Meer weten?
www.lelystad.nl/kwijtschelding.
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Werkbedrijf Lelystad
Werkbedrijf Lelystad helpt mensen met een uitkering 
bij het vinden van werk. Ook Lelystadse ondernemers 
kunnen bij het Werkbedrijf terecht met hun vragen. Zij 
hebben ook vacatures om werkzoekenden aan werk 
te helpen. Ook helpt het Werkbedrijf mensen met een 
arbeidsbeperking aan werk.

Digitale trainingen Bibliotheek en Digi Café
De overheid vraagt steeds vaker om digitaal zaken te 
regelen. Kun je dat niet zo goed? Volg dan een cursus 
bij de Flevomeerbibliotheek. Je kunt een cursus voor 
beginners doen: Klik & Tik cursus. Daarna kun je de 
Digisterker-cursus volgen. Ook is er in de biblio-
theek een DigiCafé. Hier kun je op dinsdag en vrijdag 
tussen 14.00 uur en 16.00 uur vragen stellen over het 
gebruik van je computer. 

Hoe werkt het?
Als je een bijstandsuitkering aanvraagt, dan krijg je 
een uitnodiging van het Werkbedrijf. Samen met een 
werkcoach wordt gekeken hoe je zo snel mogelijk werk 
kunt vinden. Het Werkbedrijf heeft werkstageplekken 
en veel contacten in het bedrijfsleven. Hierdoor is er 
veel kans op werk.

Heb je vragen over werk of over werken met een 
arbeidsbeperking? Stel ze dan via telefoonnummer: 
0320-295400

Hoe werkt het?
Kijk op: www.flevomeerbibliotheek.nl voor meer 
informatie over de cursussen. Of loop binnen tijdens 
het DigiCafé. dit kan op dinsdag en vrijdag tussen 
14.00 uur en 16.00 uur.

Hoeveel
Gratis.

Kosten?
Gratis.

Meer weten?
www.werkbedrijflelystad.nl

Meer weten?
Kijk op: www.flevomeerbibliotheek.nl of stuur een 
e-mail naar: Lelystad@flevomeerbibliotheek.nl
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Sociaal wijkteam
Lukt zelfstandig wonen niet meer zo goed? Of heb 
je lichamelijke klachten en kun je niet alles meer 
alleen? En is er niemand om je te helpen? Dan kun je 
contact opnemen met het Sociaal wijkteam. Zij kijken 
samen met jou wat je wel zelf kunt en waar je hulp bij 
nodig hebt.

Lang zult u wonen (regeling voor huiseigenaren) 
Als je lang in je woning wilt blijven wonen, dan 
zijn er soms aanpassingen nodig. Bijvoorbeeld het 
verplaatsen van een slaapkamer of badkamer naar 
de begane grond. Of je wilt brede deuren zodat je er 
met een rolstoel door kunt. Voor dit soort aanpas-
singen kun je geld lenen. Dit kan via de
Blijverslening. 

Hoe werkt het?
Je kunt langskomen of bellen met het wijkpunt in 
jouw buurt. Daarna krijg je een afspraak voor een 
eerste gesprek. 

Hoe werkt het?
Je kunt de Blijverslening aanvragen bij de
gemeente. Dit kan via e-mail op: 
stimuleringsreglingen@Lelystad.nl

Hoeveel
Afhankelijk van je inkomen en situatie.

Kosten
Het gaat om een lening met een voordelige rente. 

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

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



Kluswinkel 
Moet er in je huis iets gerepareerd worden? Of heb je 
hulp nodig bij kleine klusjes? Bel dan de Kluswinkel. 
De medewerkers hebben het juiste gereedschap voor 
de meeste klussen. Zijn er materialen nodig om de 
reparatie uit te voeren? Dan koop je zelf deze mate-
rialen. De medewerkers van de Kluswinkel helpen je 
verder.

Mensen Maken de Buurt
Heb je een leuk, slim of bijzonder idee voor je straat 
of buurt? En heeft jouw idee te maken met lekker 
wonen of een fijne sfeer? Dan kun je contact opne-
men met het team van Mensen Maken de Buurt.
Of je idee nu te maken heeft met de omgeving waar 
je woont of met de sfeer in de buurt: alle ideeën 
die zorgen voor een fijne buurt én waar je zelf aan 
meewerkt.

Hoe werkt het?
Neem contact op met de Kluswinkel:
Adres: Rode Klif 209
Telefoon: 0320 231 821
Mail: klantenservice@kluswinkel-lelystad.nl 

Hoe werkt het?
• Mail je idee naar: 
    mensenmakendebuurt@lelystad.nl.
•  Bel naar telefoonnummer 14 0320 en vraag naar 

de ideeënmakelaar of bewonersconsulent.
•  Neem contact op met de opbouwwerker in de wijk 

om te praten over jouw idee. 

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

Kosten

Gratis. Hoe meer ideeën, hoe beter!

Meer weten?
www.kluswinkel-lelystad.nl

Meer weten?
www.lelystad.nl/mensenmakendebuurt
www.welzijnindewijk.nl
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Vraag elkaar
Zoek je iemand om mee te wandelen? Of heb je een 
heerlijke appeltaart voor de buurtbewoner die jouw 
heg wil knippen? Of wil je bijvoorbeeld iemand bijles 
geven? Neem dan een kijkje op:
www.welzijnindewijk.nl en zie wat er allemaal
mogelijk is. 

De Buurtkamer 
De Buurtkamer is een plek waar je mensen uit je 
eigen buurt kunt ontmoeten. Je kunt er ook terecht 
met vragen over zorg of hulp. Er wordt samen met 
jouw gekeken welke hulp jij nodig hebt en wie je kan 
helpen.

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

Hoe werkt het?
De Buurtkamer is op een centrale plek in de wijk. 
Wil je weten waar de Buurtkamer in jouw wijk is? 
Neem contact op met de opbouwwerker van Welzijn 
Lelystad. Dit kan op telefoonnummer: 0320 707159 
of per e-mail op: opbouwwerk@welzijnlelystad.nl.

Kosten
Gratis.

Kosten
Gratis. De koffie en/of thee staan klaar. Tussen de 
middag kun je voor € 1,50 lunchen.

Meer weten?
www.welzijnindewijk.nl

Meer weten?
www.welzijnindewijk.nl



Leger des Heils
Het Leger des Heils biedt mensen professionele zorg 
en begeleiding. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat je geen 
huis meer hebt, of omdat je gezin hulp nodig heeft. Je 
kunt er ook terecht voor een praatje. 

Leger des Heils (jongeren)
Het Leger des Heils helpt jongeren zonder plek om 
te wonen. Zij bieden (tijdelijk) een woonplek aan.

Hoe werkt het?
Op de website www. Legerdesheils.nl/korpslelystad 
kun je lezen wat het Leger des Heils voor je kan bete-
kenen.

Hoe werkt het?
Neem telefonisch contact op met het Leger des 
Heils via 0320 213 374. De dag- en nachtopvang is 
gevestigd aan het Zuiderwagenplein 14 in Lelystad.

Kosten
Gratis.

Kosten
Gratis.

Meer weten?
www.legerdesheils.nl/korpslelystad

Meer weten?
www.legerdesheils.nl/korpslelystad
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Voedselbank De Korenaar 
Heb je te weinig geld voor eten? Dan kun je terecht bij 
de Voedselbank de Korenaar. De voedselbank werkt 
samen met het MDF en IDO. 

Collectieve zorgverzekering
Gemeente Lelystad biedt samen met VGZ een 
collectieve zorgverzekering aan. Het gaat hier om 
een basisverzekering én aanvullende verzekering. 
Deze verzekeraar geeft je korting op de premie. En 
de gemeente betaalt een deel van de premie. Je 
kunt deze verzekering zelf afsluiten en je krijgt geen 
medische keuring.

Hoe werkt het?
Je krijgt eerst een gesprek om te zien of je een 
voedselpakket kunt krijgen.

Hoe werkt het?
•  Ga naar www.gezondverzekerd.nl en vul ‘Lelystad’ 

in als uw gemeente.
•  Je kunt de zorgverzekering afsluiten vanaf half 

november.
•  Aan het einde van het jaar hoor je welke premies 

en vergoedingen de zorgverzekering geeft.
Je kunt tot 1 januari overstappen naar een andere 
zorgverzekering, of een collectieve zorgverzekering 
afsluiten.

Hoeveel
Samen wordt gekeken naar wat er nodig is.

Hoeveel
Je kunt je aanmelden voor de collectieve zorgver-
zekering van gemeente Lelystad als je een inkomen
hebt dat niet hoger is dan 130% van de bijstand
snorm. Kijk voor meer informatie op:
www.lelystad.nl/zorgverzekering. 

Meer weten?
www.voedselbanklelystad.nl 

Meer weten?
www.lelystad.nl/zorgverzekering 
www.gezondverzekerd.nl



Huurtoeslag
Als je huurtoeslag krijgt, dan krijg je geld om een deel 
van de huur te betalen.

Zorgtoeslag
Een zorgtoeslag is geld om je zorgverzekering te 
betalen. 

Hoe werkt het?
Je kunt kijken of je recht hebt op huurtoeslag. 
Er zijn voorwaarden waar je aan moet voldoen. 
Kijk voor meer informatie op:
www.belastingdienst.nl/toeslagen.

Hoe werkt het?
Je kunt kijken of je recht hebt op zorgtoeslag:
www.belastingdienst.nl/zorgtoeslag.
Er gelden voorwaarden.

Hoeveel
Hoeveel huurtoeslag je krijgt hangt af van de
huurprijs, je inkomen, je leeftijd en hoe je woont.

Kosten
Of je zorgtoeslag krijgt en hoe hoog deze toeslag is, 
hangt af van je inkomen.

Meer weten?
www.belastingdienst.nl/toeslagen

Meer weten?
www.belastingdienst.nl/toeslagen
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