Lelystad Noordwest
Bolder en Kustwijk

Sociale Wijkteams: Simpel, Sluitend, Dichtbij

Wijkinfopunt
hèt aanspreekpunt in uw buurt
Maakt u zich zorgen om een eenzame buurvrouw of buurman in uw buurt? Wilt u graag
uw handen uit de mouwen steken voor meer gezelligheid in uw straat of bijvoorbeeld een
schoonmaakactie en heeft u daar hulp bij nodig? Zoekt u vrijwilligerswerk dat bij u past?
Heeft u een vraag of probleem waar u hulp bij nodig heeft, maar weet u niet welke organisatie
u verder kan helpen? Kom dan eens langs op het wijkinfopunt bij u in de buurt.
Persoonlijk advies
Koos en Tineke van Welzijn Lelystad zijn op de
wijkinfopunten uw aanspreekpunt voor sociale
en fysieke vragen bij u in de buurt. Het kan om
uzelf gaan, uw kind of bijvoorbeeld uw buren of
een vriend of familielid. We geven u persoonlijk
advies en vaak kunnen wij u of degene waar u
zich zorgen over maakt vanuit onze organisatie

verder helpen. Daarnaast werken we met heel veel
Lelystadse organisaties samen, zoals bijvoorbeeld
Centrada, het Centrum voor Jeugd en Gezin, MDF,
Kwintes, Icare, de wijkagent, de milieupolitie en de
gemeente. Als u niet weet bij wie u terecht kunt,
hoeft u dus niet met uw vraag rond te blijven
lopen; de medewerkers van het wijkinfopunt bij u
in de buurt helpen u graag verder.

Uw ingang naar vele organisaties in Lelystad
Iedere wijk heeft een ‘sociaal wijkteam’ met medewerkers van Welzijn Lelystad, MDF, Kwintes
en Icare. De medewerkers van de wijkteams houden de lijnen kort, werken niet vanachter een
bureau, maar gaan juist de buurt in. De teams gaan uit van wat iemand zelf wil en kan. Ze zorgen
dat niemand tussen wal en schip terecht komt. Ze zijn er een kei in om iemand te helpen de eigen
kracht en vindingrijkheid te benutten. Als dat door omstandigheden moeilijk gaat, kijken zij
of iemand uit de omgeving wellicht kan helpen of dat er vrijwillige hulp ingezet kan worden.
Als het echt nodig is, kan het team afspreken dat er professionele hulp ingezet wordt.

Onderstaand vindt u de openingstijden en
telefoonnummers van het wijkinfopunt bij
u in de buurt. Elke week is er ook een open
inloopspreekuur op elke wijkinfopunt. Dan zijn
er medewerkers van meerdere organisaties
aanwezig die uw wijk goed kennen, zodat u ook
rechtstreeks uw vragen aan hen kunt stellen.

Sociaal wijkteam Noordwest

Als u vooraf al weet wie u wilt spreken, neemt u
dan van te voren even telefonisch contact op om
af te spreken dat die persoon er ook is.

Coördinator: Koos Essenstam (r)
E-mail: k.essenstam@welzijnlelystad.nl
Telefoon: 0320 228 866*
Contactmedewerker: Tineke Berends (l)

Wijkinfopunt Bolder
(Plein 201)
Koningsbergenstraat 201 (Hanzeborg)
Tel. 0320 228 866*

Geopend:
ma t/m do 09.00 - 12.00 uur
Spreekuur: di 13.00 - 14.00 uur

Wijkinfopunt Kustwijk
(de Dukdalf)
Punter 35-27 Tel. 0320 228 866*
Spreekuur: wo van 13.00 - 14.00 uur
* nummer geldig tot mei 2013

Vormgeving en fotografie: www.inaxion.nl

Contact
U kunt contact opnemen op een manier die u het
prettigst vindt. Telefonisch, door langs te komen
of per e-mail (wijkinfopunt@welzijnlelystad.nl)

