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Alle regelingen op een rijtje
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Inleiding
Voor u ligt de folder: “Meedoen! in de gemeente Lochem”. Deze folder staat
vol met mogelijkheden en regelingen om er voor te zorgen dat mensen met
een laag inkomen mee kunnen doen in de gemeente Lochem.
Daarnaast zijn er voordelen voor mensen met een smalle portemonnee op
een rijtje gezet.

Meedoen! in de gemeente
Soms is Meedoen! niet vanzelfsprekend. U heeft gezondheidsklachten,
persoonlijke problemen of niet voldoende geld. De gemeente Lochem en
verschillende bedrijven en instellingen in de gemeente, willen met het project
“Meedoen! in Lochem” mensen ondersteunen om meer mee te doen.
Maar ook inwoners van de gemeente Lochem kunnen door nieuwe
initiatieven er voor zorgen dat anderen kunnen Meedoen! in de gemeente.
Een aantal voorbeelden staan vermeld vanaf pagina 8. Een totaal overzicht
van instellingen en verenigingen vindt u in de gemeentegids, die u ook op
www.lochem.nl kunt vinden.

Financiële ondersteuning
Mensen met een smalle portemonnee kunnen in aanmerking komen voor
een financiële bijdrage voor deelname aan sport, cultuur en educatie.
Daarnaast zijn er natuurlijk ook andere regelingen waar u gebruik van kan
gaan maken. Er zijn verschillende mogelijkheden

Hulp bij aanvragen
Voor sommige regelingen moet een aanvraagformulier worden ingevuld.
Op pagina 17 vindt u een overzicht van organisaties die u graag meehelpen
met het invullen van formulieren of andere diensten aanbieden.

Vragen?
Heeft u vragen? Of wilt u hulp bij het aanvragen? Schroom niet en neem
contact op met de gemeente Lochem. Bel ons op telefoonnummer (0573)
289 222 of kom langs bij de balie Publiekscontacten, Markt 3 in Lochem.
Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 12.30 uur.
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Meedoen!

in de gemeente Lochem

In de gemeente Lochem is van alles te doen. Van Epse tot Barchem en van
Zwiep tot Eefde worden ieder jaar weer veel activiteiten georganiseerd.
Dit zijn activiteiten in uw straat, buurt, wijk, dorp of stad. Er zijn veel
verenigingen die worden geleid door vrijwilligers die zich op een bijzondere
wijze inzetten voor de inwoners van de gemeente Lochem.

Op deze gezellige activiteiten komt u veelal uw
buren en kennissen tegen. Anderen komt u juist
niet tegen. Misschien wist die persoon niet dat
de activiteit plaats vond of wist hij niet precies
wat de bedoeling was. Heeft hij misschien het
geld er niet voor? Of komt hij niet omdat hij om
lichamelijke redenen niet mee kan doen. In
Lochem vinden we dat iedereen mee moeten
kunnen doen!
Zoals met zoveel zaken maken vele schouders
licht werk. Wanneer verenigingen, stichtingen,
instellingen, bedrijven, de gemeente en mensen
uit de gemeente Lochem de krachten bundelen,
kunnen we er met elkaar voor zorgen dat er
meer mensen mee kunnen doen. Er is veel
mogelijk wanneer je elkaar kent en met elkaar
samenwerkt.
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Een bijdrage van inwoners, bedrijven en instellingen is van groot belang.
De gemeente Lochem is benieuwd waar u tegen aan loopt als u wilt
Meedoen!.
De gemeente Lochem ondersteunt en verbindt initiatieven en denkt
mee in vernieuwende oplossingen, zodat er meer mensen Meedoen! in
de gemeente. Wanneer u als instelling, vereniging, stichting of bedrijf
een bijdrage wilt leveren aan nieuwe projecten die Meedoen! stimuleren,
vragen wij u contact op te nemen met de gemeente Lochem.
Wij ontvangen uw reacties bij voorkeur via een mailtje naar
pilotminima@lochem.nl. Bellen mag ook op het telefoonnummer
(0573) 289 188.
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Regelingen op een rijtje
In deze folder leest u over de mogelijkheden van de gemeente Lochem.
Wilt u een regeling aanvragen? Bel ons op telefoonnummer (0573) 289 222
of kom langs bij de balie Publiekscontacten, Markt 3 in Lochem.
Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 12.30 uur.

Inkomenstoets
De financiële regelingen zijn er voor inwoners van de gemeente Lochem
met een laag inkomen. Het maakt in principe niet uit of u inkomen heeft
uit werk, bijstand of een andere uitkering. Om in aanmerking te komen
voor de regelingen, mag uw netto inkomen niet hoger zijn dan 120%
van de bijstandsnormen die voor u van toepassing zijn. De 120%
bedragen zijn:
21 tot 65 jaar

Ouder dan 65 jaar

Alleenstaand

€ 1.048,-

€ 1.149,-

Alleenstaande ouder

€ 1.348,-

€ 1.446,-

Echtpaar / gezin

€ 1.497,-

€ 1.582,-

Deze bedragen kunnen gedurende het jaar bijgesteld worden. Voor de
actuele bedragen zie www.lochem.nl of neem contact met ons op via het
telefoonnummer (0573) 289 222 of kom langs bij de balie Publiekscontacten,
Markt 3 in Lochem. Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur
tot 12.30 uur.
Voor een echtpaar / gezin geldt de ouderennorm wanneer minimaal één van
beiden 65 jaar of ouder is.
Ook het vermogen van uw huishouden is van invloed op het al dan niet in
aanmerking komen voor de regelingen.
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Meedoen! met een eigen budget
Subsidie voor deelname aan maatschappelijke activiteiten
De subsidie voor deelname aan maatschappelijke activiteiten is er om
mee doen voor veel inwoners van de gemeente Lochem toegankelijker te
maken. Iedereen die in aanmerking komt, kan een budget van maximaal
€ 125,- per gezinslid per jaar aanvragen. Met dit budget kunt u makkelijker
meedoen aan sport, cultuur of een opleiding. Van voetballen tot zingen en
van het volgen van een computercursus tot de scouting. Er is van alles
mogelijk en voor ieder wat wils. De volgende pagina’s geven u een indruk
van de mogelijkheden.

Voor wie?
De subsidie is er voor alle inwoners van de gemeente Lochem van 18 jaar
en ouder waarbij het gezinsinkomen in de 6 maanden voorafgaand aan
de aanvraag niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. Kijk op pagina
6 voor de normen om zo te kijken of u in aanmerking komt voor deze
regeling.

i

vragen?
Heeft u vragen? Of wilt u hulp bij het aanvragen? Neem contact op met de
gemeente Lochem. Bel ons op telefoonnummer (0573) 289 222 of kom langs
bij de balie Publiekscontacten, Markt 3 in Lochem. Wij zijn geopend van
maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 12.30 uur.
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Meedoen! bij…
Wanneer u subsidie ontvangt van de gemeente voor deelname aan
maatschappelijke activiteiten, kunt u dit besteden bij tal van verenigingen,
stichtingen en organisaties. Hieronder vindt u aantal voorbeelden.

U kunt uw subsidie onder andere besteden bij/aan:
Sportverenigingen of een sportschool
Scouting of andere jeugdclubs
■ Het zwembad (abonnement, entree of 10-badenkaart)
■ Danslessen
■ Lessen op de muziekschool
■ Deelname aan activiteiten bij sociaal cultureel werk of
welzijnsorganisatie (zangles, hobbyclub, …)
■ Muziek- of zangvereniging
■ Schouwburg (een abonnement of entree)
■ Bioscoop
■ Openbare Bibliotheek
■ Lidmaatschap ouderenbond
■ Museumjaarkaart
■ Patiëntenvereniging
■ Computercursus
■ Andere cursussen bij de Volksuniversiteit of
bij club- en buurthuizen
■
■

In de gemeentegids vindt u een overzicht van alle verenigingen, stichtingen
en organisaties in de gemeente Lochem.
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Meedoen! bij Carion
Carion is een welzijnsorganisatie
met een breed aanbod aan
projecten en activiteiten voor
kinderen, tieners en jongeren,
cursussen voor volwassenen,
wijkaanpak, een Buurt
Onderhouds bedrijf en nog
veel meer. Carion biedt ook
kinderopvang, peuterspeelzaal
en buitenschoolse opvang. In
Lochem werkt Carion vanuit
de Garve, het sociaal cultureel
centrum aan de Burgemeester Leenstraat 11. U kunt daar ook terecht voor
allerlei andere vragen. We zijn elke werkdag geopend.Telefoon: (0573) 288
600. Kijk ook op onze website: www.carion.nl

Meedoen! bij SCW Gorssel
De stichting voor Sociaal en Cultureel Werk Gorssel organiseert diverse
activiteiten in de gemeente Lochem voor jong en oud. Bekend zijn o.a. onze
na-schoolse activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 4-11 jaar, het tiener
- oudere jeugd en het ouderenwerk. De kindervakantie en de tienerdagen
in de zomervakantie. Ook hebben wij projecten zoals jeugdnetwerk,
buurtbemiddeling, wijkaanpak,en het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid
in de gemeente Lochem. Kortom teveel om op te noemen. Wilt u meer te
weten komen over deze activiteiten of waar ze worden gehouden?
Kijk dan op www.scw-gorssel.nl of bel (0575) 492 655.

Meedoen! bij Stichting Ouderenwerk Lochem (SOL)
De SOL ondersteunt ouderen (en ook hun mantelzorgers) om zelfstandig
te blijven functioneren en wonen. Dit doet de SOL door het Informeren,
adviseren en begeleiden van ouderen en mantelzorgers, het bevorderen
van persoonlijke veiligheid, van zelfredzaamheid en van deelname aan
activiteiten. Of door praktische dienstverlening aan te bieden zoals tafeltje
dek je, personenalarmering en diverse vrijwilligersdiensten zoals vervoer,
begeleiding, klussen in en om huis, bezoek en oppas. Wilt u meer weten
over Stichting Ouderenwerk Lochem (SOL)? Kijk dan op
www.ouderenwerklochem.nl of bel naar 0573 - 29 70 00.
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Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra of hoge kosten kunt
betalen. Kosten die zo hoog zijn dat u ze zelf niet kunt betalen, die u
nergens anders vergoed kunt krijgen en absoluut noodzakelijk zijn.
Enkele voorbeelden:
n eigen bijdrage thuiszorg (WMO), reiskosten en kraamzorg;
n extra kosten in verband met uw ziekte of handicap;
n kosten maaltijdvoorziening;
n kosten in verband met een noodzakelijke verhuizing of (her)inrichting;
n kosten voor hulpmiddelen zoals een bril, gehoorapparaat,
steunkousen etc.

Voor wie?
U komt in aanmerking voor bijzondere bijstand wanneer u inwoner bent van
de gemeente Lochem. De gemeente kijkt naar uw inkomen en vermogen.
Is uw inkomen hoger dan de bijstand? Dan kan het zijn dat u een deel zelf
moet betalen.

i
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Heeft u vragen?
Heeft u vragen? Wilt u de bijzondere bijstand aanvragen of wilt u hulp bij het
aanvragen? Neem contact op met de gemeente Lochem. Bel ons op telefoonnummer
(0573) 289 222 of kom langs bij de balie Publiekscontacten, Markt 3 in Lochem.
Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 12.30 uur.

Bijdrageregeling voor ouderen
Categoriale bijzondere bijstand 65 jaar en ouder

In ieder huishouden gaat er wel eens iets kapot of is iets aan vervanging
toe. Een koelkast, wasmachine of magnetron. Voor u het weet, lopen de
kosten hoog op. Dan is het, zeker voor mensen met alleen een AOW of
net iets meer, niet gemakkelijk om alle rekeningen in één keer te betalen.
Om u tegemoet te komen neemt de gemeente Lochem eenmaal per jaar
€ 125,- voor haar rekening. In combinatie met het ontvangen van een
‘Langdurigheidstoeslag’ is deze regeling niet mogelijk.

Voor wie?
U kunt een beroep doen op deze regeling wanneer u inwoner bent van
de gemeente Lochem, 65 jaar of ouder bent, zelfstandig woont en uw
inkomen niet meer is dan 120% van de ouderennorm. Op pagina 6 staan
de normen op een rijtje.

i

Heeft u vragen?
Heeft u vragen? Wilt u de categoriale bijzondere bijstand 65 jaar en ouder
aanvragen of wilt u hulp bij het aanvragen? Neem contact op met de gemeente
Lochem. Bel ons op telefoonnummer (0573) 289 222 of kom langs bij de balie
Publiekscontacten, Markt 3 in Lochem. Wij zijn geopend van maandag t/m
vrijdag van 08.00 uur tot 12.30 uur.
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Bijdrageregeling voor mensen
met een beperking
Categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten

Maakt u extra kosten in verband met uw chronische ziekte of handicap?
Of dat van uw kind? Dan kunt u, onder bepaalde voorwaarden, gebruik
maken van de tegemoetkoming van € 125,- per jaar voor mensen met
een beperking. Deze tegemoetkoming kan onder andere gebruikt worden
voor extra klussen in en rondom uw huis of de aanschaf van kleding.
Ook wanneer u door uw ziekte hogere stookkosten, elektriciteitskosten of
telefoonkosten heeft, krijgt u een tegemoetkoming voor deze kosten.

Voor wie?
De tegemoetkoming voor mensen met een beperking is er voor inwoners
van de gemeente Lochem, en/of hun kinderen, met een chronische
beperking of handicap. Uw inkomen/uitkering mag niet hoger zijn dan 120%
van de bijstandsnorm. Op pagina 6 staan de normen op een rijtje.

i
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Heeft u vragen?
Heeft u vragen? Wilt u categoriale bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten
aanvragen of wilt u hulp bij het aanvragen? Neem contact op met de gemeente
Lochem. Bel ons op telefoonnummer (0573) 289 222 of kom langs bij de balie
Publiekscontacten, Markt 3 in Lochem. Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.00 uur tot 12.30 uur.

Bijdrageregeling voor kinderen
Categoriale bijzondere bijstand voor kinderen
De gemeente Lochem wil kinderen laten meedoen met sport, cultuur en
educatieve activiteiten. Maakt u extra kosten om uw kind te laten meedoen
aan sport, cultuur en educatieve activiteiten? Dan kunt u, onder bepaalde
voorwaarden, gebruik maken van de tegemoetkoming van € 125,- per
jaar voor uw kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 17 jaar. Ook is er een
regeling voor de aanschaf van een computer en is er een mogelijkheid voor
een starterspakket voor 1e jaars op het voortgezet onderwijs.

Voor wie?
De tegemoetkoming voor inwoners van de gemeente Lochem met kinderen
waarbij de kinderen aan een activiteit (gaan) deelnemen. Uw inkomen/
uitkering mag niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Op pagina 6
staan de normen op een rijtje.

Peuterspeelzaalwerk
Voor de ontwikkeling van het kind is het belangrijk dat kinderen in de leeftijd
van twee t/m vier jaar naar de peuterspeelzaal gaan. Voor peuterspeelzaalbezoek wordt een ouderbijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage is voor veel
gezinnen een hoge kostenpost. Mensen met een laag inkomen kunnen bij
de Gemeente Lochem een financiële tegemoetkoming aanvragen uit de
bijzondere bijstand om toch de ouderbijdrage te kunnen voldoen. De
Gemeente Lochem vindt namelijk dat ieder kind recht heeft op deze
belangrijke vorm van voorschoolse educatie.

Voor wie?
Een bijdrage voor peuterspeelzaalbezoek is er voor alle inwoners van de
Gemeente Lochem met kinderen in de leeftijd van twee t/m vier jaar. Uw
inkomen/uitkering mag niet hoger zijn dan 120% van de minimumloonnorm.
Op pagina 6 staan de normen op een rijtje.
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Heeft u vragen?
Heeft u vragen? Wilt u de categoriale bijzondere bijstand voor kinderen of
peuterspeelzaal aanvragen of wilt u hulp bij het aanvragen? Neem contact op
met de gemeente Lochem. Bel ons op telefoonnummer (0573) 289 222 of kom
langs bij de balie Publiekscontacten, Markt 3 in Lochem. Wij zijn geopend van
maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 12.30 uur.
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Collectieve zorgverzekering
Uw gezondheid is belangrijk. Veel mensen hebben alleen een
basisverzekering. Deze vergoedt echter lang niet alle kosten. Wanneer
u fysiotherapie of een nieuwe bril nodig hebt, dan worden deze kosten
vaak niet vergoed. Daarom heeft de gemeente Lochem een collectieve
zorgverzekering afgesloten bij Menzis waardoor ook mensen met een laag
inkomen zich voor hun ziektekosten met korting kunt verzekeren. U kunt ook
verschillende aanvullende verzekeringen afsluiten zoals Garant Verzorgd
en Tandverzorgd.

Voor wie?
U komt in aanmerking voor deze regeling wanneer u in de gemeente Lochem
woont en uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.
Op pagina 6 staan de normen op een rijtje.

i
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Heeft u vragen?
Heeft u vragen? Of wilt u het informatiepakket ontvangen? Neem contact op met
de gemeente Lochem. Bel ons op telefoonnummer (0573) 289 222 of kom langs bij
de balie Publiekscontacten, Markt 3 in Lochem. Wij zijn van geopend maandag t/m
vrijdag van 08.00 uur tot 12.30 uur.

Langdurigheidstoeslag
De langdurigheidstoeslag is een eenmalige uitkering voor mensen die
minimaal 3 jaar hebben moeten rondkomen van een laag inkomen.
Misschien heeft u spullen die aan vervanging toe zijn of ligt er een
rekening die u al had moeten betalen maar hier het geld niet voor heeft.
Dan komt u wellicht in aanmerking voor de Langdurigheidstoeslag.
De hoogte van de Langdurigheidstoeslag is afhankelijk van uw
persoonlijke situatie.

Voor wie?
Bent u tussen de 21 en 65 jaar, inwoner van de gemeente Lochem
en hebt u meer dan drie jaar een inkomen dat niet hoger is dan
105% van het minimumloon? Dan heeft u waarschijnlijk recht op een
Langdurigheidstoeslag. Wanneer u een aanvraag indient, wordt uw
vermogen ook onderzocht.

Inkomensnormen Langdurigheidstoeslag
105% van de bijstandsnorm
Alleenstaand

€ 917,-

Alleenstaande ouder

€ 1.179,-

Echtpaar / gezin

€ 1.310,-

Deze inkomensnormen zijn lager dan bij de andere
regelingen uit deze folder en gelden ALLEEN voor
de Langdurigheidstoeslag. Kijk voor de normen
van alle andere regelingen op pagina 6.
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Heeft u vragen?
U kunt op de volgende tijden terecht bij de balie Publiekscontacten,
Markt 3 in Lochem: maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 12.30 uur.
Bellen kan ook, u kunt ons bereiken op telefoonnummer (0573) 289 222.
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Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen
Wanneer u al langere tijd van een laag inkomen leeft, is het betalen van de
gemeentelijke belastingen en waterschapslasten vaak een hele opgave.
Wellicht komt u in aanmerking voor kwijtschelding van deze belastingen.
U kunt in aanmerking komen voor kwijtschelding van Afvalstoffenheffing en
van Rioolrecht.

Voor wie?
U komt in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding als u
een inkomen heeft onder, op of vlak boven het bijstandsniveau. Als u in
aanmerking komt voor kwijtschelding door de gemeente, kan het zijn dat
u ook in aanmerking komt voor kwijtschelding van de waterschapslasten.
Het waterschap hanteert wel een andere kwijtscheldingsregels dan de
gemeente.
U kunt kwijtschelding van waterschapsbelasting aanvragen bij Lococensus.
Voor meer informatie zie www.locosensus.nl/ of bel 0900 - 0676 (10 cent per
minuut)

Heeft u het aanslagbiljet al ontvangen?
Het is belangrijk dat de aanvraag uiterlijk binnen 6 weken na de
dagtekening van het aanslagbiljet rond is. Na deze termijn neemt de
gemeente geen aanvragen meer in behandeling. Onderneem dus snel
actie en vraag het aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke
belastingen aan bij balie publiekscontacten via telefoonnummer: (0573)
289 222. Door het aanvragen van kwijtschelding krijgt u automatisch
uitstel van betaling.

i
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Heeft u vragen?
Heeft u vragen? Wilt u hulp bij het aanvragen? Of wilt u de kwijtschelding van
gemeentelijke aanvragen? Neem contact op met de gemeente Lochem op
telefoonnummer (0573) 289 222 of kom langs bij de balie Publiekscontacten, Markt
3 in Lochem. Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 12.30 uur.

Informatie en adressen
In de gemeente zijn enkele instanties die u graag op weg helpen bij
bijvoorbeeld het invullen van een aanvraagformulier. Deze lijst is niet
uitputtend. We zijn altijd op zoek naar meer instanties.

Thuisadministratie Lochem
Coördintor Margreet van de Haar | T 06 - 57048103
E-mail: m.vdhaar@wanadoo.nl

Sensire maatschappelijk werk Lochem
Nieuwstad 5-7-9, 7241 DL Lochem | T 0900 - 62 28 72 4
Inloopspreekuur: elke werkdag van 08.30 tot 09.30 uur

Sensire maatschappelijk werk Gorssel
Den Oldenhof, Hoofdstraat 45, 7213 CR Gorssel | T 0900 - 62 28 72 4
Inloopspreekuur: ma, di, do 08.30 tot 09.30 uur

Stichting Ouderenwerk Lochem (SOL)
Vestiging Lochem, Walderstraat 10, 7241 BJ Lochem | T (0573) 297 000
Openingstijd: elke werkdag van 09.00 tot 13.00 uur
Vestiging Gorssel, Hoofdstraat 45, 7213 CR Gorssel | T (0575) 491 913
Openingstijd: elke werkdag van 09.00 tot 13.00 uur

MEE Oost-Gelderland
Keppelseweg 15, Postbus 837, 7000 AV Doetinchem | T (0314) 344 224

Carion / De Garve
Burgemeester Leenstraat 11, 7242 AA Lochem | T (0573) 288 600

Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk Gorssel (SCW
Gorssel)
Molenweg 53-55, 7213XD Gorssel | T (0575) 492 655
E-mail: info@scwgorssel.nl

Overige informatie
Bereken uw recht
Op www.berekenuwrecht.nl kunt u berekenen of u recht hebt op huur- of
zorgtoeslag, kinderbijslag of een tegemoetkoming in de schoolkosten van
uw kind(eren).
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Het Werkplein
De plek waar werkzoekenden, werkgevers en mensen die ondersteuning
nodig hebben terecht kunnen voor bemiddeling naar werk, re-integratie en
advies over bij- en/of omscholing. Henri Dunantweg 3, 7201 EV Zutphen.
Telefoon (0575) 595 700.

Regiotaxi Gelderland
Regiotaxi Gelderland is er voor iedereen, van jong tot oud. Voor mensen
die aangepast vervoer nodig hebben, maar ook mensen die willen reizen
als de gewone bus niet meer rijdt, zoals ‘s avonds en in het weekend.
Voor reizigers die regelmatig de Regiotaxi gebruiken is er een speciale
klantenpas. Mensen met een Wmo-indicatie, reizen extra goedkoop.
Informeer bij de gemeente of u daarvoor in aanmerking komt. Meer weten
over Regiotaxi Gelderland? telefoon: (026) 355 21 21 (bereikbaar van ma
t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur), www.regiotaxigelderland.nl

Hulp bij schulden
Hebt u schulden en komt u er zelf niet meer uit? Of dreigt u afgesloten
te worden van bijv. gas, water of elektriciteit? Neem dan contact op met
de gemeente Lochem, telefoon (0573) 289 222. De consulent bij de
gemeente informeert u graag over de mogelijkheden van de Stadsbank
Oost Nederland en van andere organisaties waarmee de gemeente mee
samenwerkt.

Stadsbank Oost Nederland
Het aanbod van de Stadsbank Oost Nederland bestaat uit financiële
dienstverlening. Voor een gewone bankrekening, sparen, een hypotheek,
verzekeringen, reizen, etc. kunt u niet bij de Stadsbank terecht. Tot het
“productenpakket” van Stadsbank Oost Nederland behoren wel: (Sociale)
Kredietverlening; Budgetbeheer; Schuldhulpverlening; Bewindvoering;
Jongeren & Schulden; Schuldpreventie en Voorlichting.
Omdat de gemeente Lochem afspraken heeft gemaakt met de Stadsbank
Oost Nederland kunt u, indien u inwoner bent van de gemeente Lochem,
bij de Stadsbank tegen een eerlijk rente tarief een sociale lening afsluiten.
Producten zoals schuldhulpverlening en budgetbeheer zijn voor u gratis.
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Eens per twee weken, dinsdagochtend in de oneven weken van 09.00 uur
tot 12.00 uur, is er een medewerker van de Stadsbank Oost Nederland
aanwezig op het gemeentehuis in Lochem. Bij deze medewerker kunt u
terecht met al vragen over uw financiën. Op basis van dit gesprek kunt u
een aanvraag indienen voor een schuldregeling of een adviesgesprek.

Cursus omgaan met minder geld
Bent u er in de afgelopen jaar in inkomen op achteruitgegaan of zijn
er hoge kosten ontstaan? Dan is het in sommige gevallen lastig om de
eindjes aan elkaar te knopen. De gemeente Lochem biedt een workshop
aan over “hoe om te gaan met minder geld?”. Deze workshop wordt
georganiseerd in samenwerking met de Stadsbank Oost Nederland.
U ontvangt veel praktische tips om financiële problemen te voorkomen.

Inhoud cursus
De workshop duurt één middag en gaat in op de oorzaken van
geldproblemen en het (tijdig) herkennen ervan. U krijgt tips over het
op orde houden van uw administratie. Tevens krijgt u inzicht in de
mogelijkheden voor inkomensondersteuning of andere regelingen waar
u wellicht recht op hebt. De cursus is er voor inwoners van de gemeente
Lochem van 23 jaar en ouder.

Aanmelden of meer informatie?
Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie? Neem contact op met de
gemeente Lochem. Bel ons op telefoonnummer (0573) 289 222 of kom
langs bij de balie Publiekscontacten, Markt 3 in Lochem. Wij zijn geopend
van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 12.30 uur.

Informatieve websites
www.nibudjong.nl

NIBUD voor jongeren

www.nvvk.eu

Vereniging voor Schuldhulpverlening
en Sociaal bankieren
www.zelfjeschuldenregelen.nl Een handige doe-het-zelf site
www.bkr.nl

Bureau Krediet Registratie

www.toeslagen.nl

Vraag hier je toeslagen aan

www.aangifteloont.nl

Belastingaangifte doen loont

www.postbus51.nl

Postbus 51 tips

www.consuwijzer.nl

Praktisch advies over uw rechten
als consument
DUO – IB-Groep

www.ib-groep.nl
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