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De wijkpleinen hebben eigen
openingsuren, activiteiten en spreekuren van organisaties. Die informatie
staat op www.divers.nl. U kunt ook
even bellen of e-mailen!

Wijkpleinen in ’s-Hertogenbosch /Rosmalen
1.	
Boschveld, Zernikestraat 2 • T 073 82 25 380 • E wijkplein.boschveld@divers.nl
2. Haren, Donk en Reit, Ploossche Hof 85 • T 073 649 47 94
E wijkplein.hdr@divers.nl
3.	De Hambaken, Het Wielsem 1, • T 073 642 11 00
E wijkplein.dehambaken@divers.nl
4.	De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 109 • T 073 622 16 06
E wijkplein.dehelftheuvel@divers.nll
5.	De Kiek, Dageraadsweg 39 • T 073 687 26 40 • E wijkplein.dekiek@divers.nl
6.	Nieuw Zuid, Jac. van Looystraat 5 • T 073 822 52 85
E wijkplein.nieuwzuid@divers.nl
7.	Rosmalen, Hoff van Hollantlaan 1 • T 073 615 30 00
E wijkplein.rosmalen@divers.nl
8. 	Wijkinfopunt Maaspoort, Troelstradreef 160 • T 06 111 296 81
E wijkinfopunt@divers.nl
9. 	Infopunt Nuland/Vinkel, De Meent Nuland/’t Zijl in Vinkel • T 06 467 528 54
E infopuntnulandvinkel@divers.nl
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Dichtbij en laagdrempelig

Vrijwilligerswerk en initiatieven voor de buurt!

In ‘s-Hertogenbosch zijn wijkpleinen in verschillende wijken.
Daar kunt u terecht met vragen over wonen, zorg, welzijn en inkomen,
maar ook voor mantelzorg, vrijwilligerswerk en activiteiten in uw wijk.
In het wijkplein komt de wijk samen!

Wanneer u als actieve bewoner of vrijwilliger iets voor uw omgeving wilt doen,
kunt u in het wijkplein contacten leggen om initiatieven te ontwikkelen. Denk aan
een buurtfeest of een boodschappendienst. Oudere en hulpbehoevende bewoners
kunnen bij het wijkplein een hulpvraag indienen. Bijvoorbeeld voor vervoer naar
het ziekenhuis, boodschappen doen of kleine klusjes in en om het huis.

Vrijwilligers van het wijkplein
In het wijkplein wordt u ontvangen door deskundige vrijwilligers.
De vrijwilliger beantwoordt uw vragen en kan u ondersteunen. Bijvoorbeeld met
het lezen van officiële brieven, het invullen van formulieren, digitale aanvragen
of telefonische contacten met instanties.
U kunt via de vrijwilliger ook een afspraak maken bij een organisatie die
verbonden is aan het wijkplein of bij het sociaal wijkteam. Wat u bespreekt
blijft altijd tussen u en de vrijwilliger.

U kunt thuis op de computer al bekijken welke gratis diensten, talenten, kennis
en materialen in uw wijk worden gevraagd en aangeboden: www.platform073.nl.
U kunt voor het Platform073 altijd terecht in het wijkplein of bij de wijkwerker.

Informatie afzonderlijke wijkpleinen
Ieder wijkplein heeft eigen openingsuren, activiteiten en spreekuren van
organisaties. Zie achterzijde voor adressen en telefoonnummers van de wijkpleinen
of ga naar www.divers.nl.

Spreekuren organisaties en instanties
Diverse organisaties en instanties houden spreekuur in het wijkplein,
zoals de consulenten van de gemeente, woningcorporaties, Juvans,
Welzijn Divers, politie en diverse zorginstellingen. Kijk hiervoor op de
flyers van het wijkplein of www.divers.nl.
U kunt gewoon binnenlopen tijdens het spreekuur.

Het Buurtteam is er voor u!
Ook in uw buurt is er een Buurtteam. Medewerkers uit het Buurtteam
weten veel over de wijk, (hulp)organisaties en regelingen.
Zij werken samen met de bewoners aan een fijne wijk
om te wonen en te leven. U kunt hen in het
wijkplein spreken, maar ook op straat.

Ik heb
geldproblemen

Platform073.nl

Ik
heb echt
even
hulp
nodig!

Sociale kaart073
De website www.socialekaart073.nl biedt praktische informatie en bevat veel
contactgegevens van instellingen en organisaties. Zo vindt u op de pagina
Ontmoeting en Contact informatie over activiteiten
om andere mensen te ontmoeten.

Dan loop
je toch
binnen

Dit is leuk
voor de
kinderen!
Dat is iets voor
de wijkwerker

