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ZO ZIJN WIJ ER VOOR ELKAAR IN WOENSDRECHT 

 
 

Aan informatie geen gebrek in deze 

tijden. Vaak worden alternatieven 

ingezet om mensen te bereiken of 

‘op afstand’ te ondersteunen. In 

deze extra uitgave van de Nieuws-

flits Sociaal Domein weer een 

overzicht van wat er de afgelopen 

week gebeurde:  

 

Samen doen wat nodig is  
De ISD Brabantse Wal heeft op 10 april 
een snelbalie in gebruik genomen om  
aanvragen van ondernemers optimaal in 
behandeling te kunnen nemen. Voor die 
tijd werd het systeem voor reguliere 
aanvragen gebruikt, dat minder geschikt 
was voor coronaregelingen zoals Tozo.  
 
Inkomensondersteuning is één van  
de ondersteuningsmaatregelen voor 
ondernemers. Tot 15 april zijn er door 
Woensdrechtse ondernemers 288 
aanvragen voor inkomensondersteuning 
ingediend (282 voor levensonderhoud,  
6 lening). Een overzicht van alle 
regelingen voor ondernemers en zzp’ers 
staat op onze website: 
www.woensdrecht.nl/hulpondernemers. 
 
Vaccinatierondes  
De GGD West-Brabant laat weten dat  
de vaccinatierondes die gepland stonden 
tegen DTP en BMR voor 9-jarigen en de 
HPV-prik voor meisjes van 13 jaar nu 
niet doorgaan. In het najaar van 2020 
worden de jongeren hier opnieuw voor 
uitgenodigd.  
 

 
De prik tegen meningokokken ACWY 
gaat - in aangepaste vorm – wél door. 
Deze inentingsronde is vooral belangrijk 
omdat tieners nog niet eerder een 
vaccinatie tegen type W ontvangen 
hebben. De jongeren krijgen een oproep 
om ingeënt te worden. Zij komen één 
voor één langs bij de GGD. De richtlijnen 
van het RIVM worden opgevolgd.  
 
Zie de website van de GGD West-
Brabant voor meer informatie: 
https://www.ggdwestbrabant.nl/nieuws/
2020/04/Vaccinatie-meningokokken-
ACWY-2020.  
 
Samen doen wat kan 

Wat kunnen we doen in coronatijd? 
Informeren, zorgen dat mensen weten 
wat ze zelf kunnen doen en dat ze de 
weg naar hulp weten te vinden… Alle 
organisaties doen hun best. 
 
BWI altijd dichtbij ook in Coronatijd 

Zo heeft de Brede Welzijnsinstelling 
heeft een overzicht gemaakt met wat  
zij kunnen betekenen in coronatijd: 
https://bwiwoensdrecht.nl/nieuwsbericht
en/altijd-dichtbij/ 
 
De BWI is telefonisch bereikbaar via: 
0164 672049 of via mail: 
info@bwiwoensdrecht.nl. Op de website 
kan ook buiten kantooruren een 
hulpvraag kenbaar gemaakt worden via: 
www.bwiwoensdrecht.nl/hulp-bij-corona. 
 
  



 

2 

 

2020 - wk 16 

 

Corona Infopunt 

Welzijnsorganisatie WijZijn Traverse 
Groep heeft alles over corona en hulp in 
de buurt gebundeld op een nieuwe 
website: www.corona-infopunt.nl  
 
Bij wie kan ik in mijn gemeente terecht 
met een vraag over corona? Hoe help ik 
mensen in mijn buurt door deze lastige 
periode? En wat kan ik zelf doen om de 
crisistijd zo goed mogelijk door te 
komen? Antwoorden op dit soort vragen 
vindt u op de site.  
 
Naast algemene informatie over het 
coronavirus en adviezen om besmetting 
te voorkomen, is op de website een 
compleet overzicht te vinden met 
contactgegevens van organisaties waar 
mensen voor een luisterend oor of met 
een (ondersteunings)vraag terecht 
kunnen. Inwoners die een helpende hand 
willen bieden, kunnen contact opnemen 
om te ontdekken wat zij kunnen 
betekenen.  
 
Ook buiten kantooruren en in de 
weekenden kunt u er terecht voor 
informatie, een praatje of een gerichte 
ondersteuningsvraag. 
 

Hulpwijzer Brabantse Wal 

De gemeenten Bergen op Zoom, 
Steenbergen en Woensdrecht hebben op 
15 april de Hulpwijzer Brabantse Wal 
gelanceerd. Een website die mensen met 
vragen over zorg en welzijn op weg 
helpt. Er is veel informatie te vinden en 
contactgegevens van organisaties die 
iets voor mensen kunnen betekenen 
over onderwerpen als: 

 

• jeugd, gezin en onderwijs 
• hulp bij geldzaken, bijdragen en 

toeslagen 
• sport en gezondheid 
• wonen en vervoer 
• (vrijwilligers)werk en leren 
• zorg, welzijn en mantelzorg 

De site is tot stand gekomen in samen-
werking met inwoners, verenigingen en 
organisaties. De hulpwijzer is niet 
ontwikkeld vanwege de coronacrisis 
maar kan nu zeker een rol spelen voor 
mensen met vragen. Kijk ook eens op: 
www.hulpwijzerbrabantsewal.nl.   
  

 
 

 

Samen doen wat menselijk is  

De ondersteuning voor mensen met 
dementie en degenen die voor hen 
zorgen wordt noodgedwongen anders 
georganiseerd. Dit beïnvloedt het  
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dagelijks leven van deze groep in grote 
mate. Vragen rondom dementie en 
corona worden op 20 april online 
beantwoord tijdens een alternatieve 
opzet van het Alzheimer Café. U kunt 
vanaf de volgende dag terugkijken via: 
www.dementienetwerkwb.nl/dementie-
corona.  
 
De coördinatoren van de Alzheimer Cafés 
houden voorlopig elke maandagavond 
een telefonisch spreekuur voor vragen, 
advies en informatie of een luisterend 
oor. Bel tussen 19.00 en 20.30 uur naar: 
06-10609160. 
 
Ook de BWI kan ondersteuning bieden 
aan mantelzorgers.  
 

Samen doen we het!  

Alleen samen komen we deze tijd door. 
Maar ook over de tijd hierna wordt 
nagedacht. Wat voor effect heeft de 
coronacrisis voor onze inwoners, voor 
onze dienstverlening in het sociaal 
domein, voor kwetsbare groepen in onze 
samenleving… De gemeente, onze 
partners en welllicht ook u probeert zich 
voor te bereiden om straks in te kunnen 
spelen op wat nodig is. Ook in die 
periode zullen we elkaar nodig hebben. 
De BWI doet alvast een oproep voor 
vrijwilligers voor het project thuis-
administratie. De verwachting is dat 
meer mensen aan zullen kloppen voor 
hulp bij hun financiën en administratie. 
Interesse? Mail het:  
vrijwilligerswerk@bwiwoensdrecht.nl. 
 
Lars van der Beek 
Wethouder sociaal domein 

 


