
Maandag en woensdag van 9:30 tot 11:00 uur in het Stadshuis Nieuwegein.

Dinsdag van 9:30 tot 11:00 uur op Buurtplein Batau, Dukatenburg 1, Nieuwegein.

Donderdag van 9:30 tot 11:00 uur op Buurtplein Zuid, Ratelaar 37, Nieuwegein.

Krijg jij alles 
waar je recht
op hebt?
Check het!

energietoeslag

bijzondere bijstand  

stadspas

. . . . . . . . ?

Heb je  
geldzorgen? 

Kijk op wil-lekstroom.nl/extras of ga naar 
een inloopspreekuur van het Servicepunt



Geldzorgen? Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) 
biedt ondersteuning bij financiële hulpvragen

Kom je moeilijk rond in deze dure tijden? In Nieuwegein biedt WIL gratis ondersteuning 
bij financiële hulpvragen. Onze adviseurs geldzaken kijken graag even met je mee. 
Misschien kom je in aanmerking voor regelingen die je nog niet kent (zie 
wil-lekstroom.nl/extras Wil je meer weten? Vul het contactformulier in op  
wil-lekstroom.nl/geldzaken of bel met de klantenservice op 030 – 7022 300.  
WIL benadert jou dan om af te spreken.

Servicepunt 
Bij het Servicepunt kun je meerdere keren per week 
terecht voor kosteloos en vrijblijvende hulp bij het lezen of 
schrijven van een officieel formulier of brief. Bijvoorbeeld 
over huurverhoging of belastingaangifte of je DigiD. Maar 
ook voor hulp bij het aanvragen van een uitkering kun je 
zonder afspraak langskomen op één van onze spreekuren. 
Onze vrijwilligers hebben veel kennis en ervaring in huis 
en worden bij lastige zaken geholpen door de Sociaal 
Raadslieden.

Besparen op uw energierekening?
Vraag de gratis energie box en  

advies van de energiecoach aan.
https://energiebox.org/nieuwegein

Bureau Sociaal Raadslieden geeft informatie & advies en biedt concrete dienstverlening 
bij financiële en juridische vraagstukken. Hierbij kunt u denken aan het schrijven van 
brieven / bezwaar-schriften, het aanvragen van uitkeringen en / of andere regelingen / 
voorzieningen. De dienstverlening van bureau sociaal Raadslieden is voor alle burgers 
van Nieuwegein. Deze dienstverlening is gratis.

Contact gegevens: 
06 12 61 19 83     bsrnieuwegein@santepartners.nl
Spreekuren op dinsdag en vrijdag van 09.00-11.00 uur.  Zoutkamperschans 3


