
Rondkomen op Walcheren

In onze samenleving zorgt iedereen zoveel mogelijk voor zichzelf en 

de mensen in zijn omgeving. Waar we kunnen, ondersteunen we 

elkaar. Binnen een gezin, familie, vriendenkring of buurt.  

Soms is er niemand die u kan helpen. Dan zijn er regelingen die een 

steuntje in de rug geven, ook als het gaat om geld. Niet iedereen 

weet dat. Soms vinden mensen het ook lastig om dit soort dingen te 

regelen.

Rondkomen op Walcheren geeft u een overzicht van regelingen 

waar u misschien gebruik van kunt maken. Dat geldt niet alleen voor 

mensen met een uitkering. Ook met een laag inkomen komt u soms 

in aanmerking. Soms moet u dan een deel zelf betalen. Bij sommige 

regelingen wordt ook rekening gehouden met uw vermogen (bijvoor-

beeld spaargeld en waardevolle spullen).



Individuele inkomenstoeslag

Als u al langere tijd (3 jaar onafgebroken) weinig inkomen heeft, heeft u mogelijk recht op 

deze toeslag. Deze toeslag kunt u aanvragen bij Orionis Walcheren.

Individuele Studietoeslag

Een toeslag voor studenten met een arbeidsbeperking. Deze toeslag kunt u aanvragen bij 

Orionis Walcheren. 

Fonds cultuur, sport en onderwijs

Naar de bioscoop, een lidmaatschap afsluiten of een dagje uit?    

Als u weinig geld heeft, is het soms moeilijk om wat leuks te doen. 

U kunt hiervoor een bijdrage krijgen uit het Fonds cultuur, sport en onderwijs. Deze bijdrage 

kunt u aanvragen bij Orionis Walcheren.

Bijzondere bijstand

Met een laag inkomen is het soms lastig om te sparen voor bijzondere kosten. In sommige 

gevallen kunt u hiervoor bijzondere bijstand krijgen. Bijvoorbeeld als uw wasmachine kapot 

gaat, of als u huishoudelijke hulp nodig heeft. Dit laatste geldt alleen voor de inwoners van 

Vlissingen en Veere. De gemeente Middelburg heeft een andere regeling.

Chronisch zieken en gehandicapten

Heeft u door een chronische ziekte of handicap extra kosten die u zelf niet kunt betalen? 

Dan kunt u mogelijk een bijdrage krijgen. Deze bijdrage kunt u aanvragen bij Orionis 

Walcheren.

Collectieve Ziektekostenverzekering Gemeenten

Orionis Walcheren heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten met de CZ groep. Wie 

zijn verzekering via Orionis regelt, krijgt korting op de premie. Heeft u een aanvullende 

verzekering? Dan krijgt u daarvoor een gedeeltelijke vergoeding. Aanmelden voor deze 

verzekering kan jaarlijks rond november (voor het nieuwe verzekeringsjaar) via Orionis 

Walcheren. 

Kinderen

Opgroeiende kinderen kosten geld. Er zijn verschillende regelingen die u tegemoet kunnen 

komen in deze kosten:

Kinderbijslag

Een bijdrage van de overheid voor de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. 

Dit kunt u aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.

Kinderopvangtoeslag en Kindgebondenbudget

Bij de Belastingdienst Toeslagen kunt u Kinderopvangtoeslag en mogelijk een Kindgebon-

denbudget aanvragen. Het Kindgebondenbudget is een bijdrage voor kinderen tot 18 jaar.

Stichting Leergeld

Voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Biedt deze 

kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals 

bijvoorbeeld schoolkosten, schoolreis of sport. Dit kunt u aanvragen bij Stichting Leergeld: 

www2.leergeld.nl/walcheren 



Fonds cultuur, sport en onderwijs

Kan ook aangevraagd worden voor kinderen. Dit kunt u aanvragen bij Orionis Walcheren. 

Jeugdsport- en cultuurfonds

Speciaal voor kinderen van ouders met een laag inkomen. Het fonds stelt kinderen in staat 

om te sporten en/of deel te nemen aan culturele activiteiten. Zo kan het A- en B-diploma 

(deels) vergoed worden uit het fonds. Het cultuurfonds op Walcheren is alleen voor inwoners 

van de gemeente Middelburg. Een verzoek indienen kan alleen via erkende hulpverlenende 

instanties. Een volledig overzicht van deze instanties vindt u op de website van Jeugdsport- 

en cultuurfonds Zeeland.

Speelgoedbank Zeeland

De Speelgoedbank verzamelt nieuw en tweedehands speelgoed en zorgt ervoor dat het 

terecht komt bij gezinnen met kinderen die dit goed kunnen gebruiken. Een verzoek indienen 

kan alleen via erkende hulpverlenende instanties. Een volledig overzicht van deze instanties 

vindt u op de website van Stichting Speelgoedbank Zeeland.

Kwijtschelding lokale belastingen

Als u een laag inkomen heeft, kunt u misschien kwijtschelding krijgen voor de lokale 

belastingen. U hoeft voor de verschillende belastingen maar één kwijtscheldingsaanvraag 

in te dienen. Dit kunt u aanvragen bij SaBeWa of uw gemeente. 

Budgethulp en Schuldhulpverlening 

Heeft u moeite met het ordenen van uw geldzaken of heeft u schulden? Neemt u dan 

contact op met Orionis Walcheren. Samen met u bekijken zij wat de mogelijkheden zijn voor 

een oplossing.

Huur- en zorgtoeslag 

Bij de Belastingdienst Toeslagen kunt u een vergoeding aanvragen voor de kosten van uw 

zorg verzekering (zorgtoeslag) en de huur (huurtoeslag). Dit kunt u aanvragen bij de  

Belastingdienst.

Voedselbank

komt u in aanmerking voor een wekelijks voedselpakket. Een aanvraag indienen kan alleen 

via erkende hulpverlenende instanties. Een volledig overzicht van deze instanties vindt u op 

de website van de voedselbank Walcheren.

Kledingbank

Stichting Kledingbank Zeeland verstrekt gratis kleding aan de mensen die dat zelf niet 

kunnen betalen. Een verzoek indienen kan alleen via erkende hulpverlenende instanties. 

Een volledig overzicht van deze instanties vindt u op de website van  Stichting Kledingbank 

Zeeland. 

Hulp bij welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien

Soms hebben mensen ondersteuning nodig om mee te kunnen doen aan het ‘gewone’ 

leven. Als u geen beroep kunt doen op ondersteuning in uw eigen omgeving zoals gezin, 

familie, vriendenkring of buurt, kunt u terecht bij de medewerkers van Porthos. Zij zijn er voor 

alle (aan)vragen en advies op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien op 

Walcheren.



Porthos

Bezoekadres:

Sint Sebastiaanstraat 12, Middelburg 

Pablo Picassoplein 126, Vlissingen 

Deze bezoekadressen zijn voor alle 

inwoners van Walcheren, dus ook voor 

inwoners van de gemeente Veere. 

Spreekt u liever op een andere plaats 

af? Dat kan, bel dan voor een afspraak.

Postbus 1000, 4357 ZV Domburg 

Telefoon 088-751 4000

www.porthos.nl

Sociale Cliëntenraad Walcheren

Mercuriusweg 19, 4382 NC Vlissingen

Telefoon 0118-614 299

s.c.walcheren@zeelandnet.nl

www.socialeclientenraadwalcheren.nl

Vrijwillige burgeradviseurs

Voor inwoners van de gemeente Veere 

via www.welzijnveere.nl

Telefoon 0118-583 687

Belastingdienst Toeslagen

www.belastingdienst.nl

SaBeWa

www.sabewazeeland.nl

Sociale Verzekeringsbank

www.svb.nl

Handige adressen: 

Gemeente Middelburg

Kanaalweg 3, 4337 PA Middelburg

Postbus 6000, 4330 LA Middelburg

Telefoon 14 0118

www.middelburg.nl

Gemeente Veere

Traverse 1, 4357 ET Domburg

Postbus 1000, 4357 ZV Domburg

Telefoon 0118-555 444

www.veere.nl

Gemeente Vlissingen

Paul Krugerstraat 1, 4382 MA Vlissingen

Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen 

Telefoon 14 0118

www.vlissingen.nl

Orionis Walcheren

Oostsouburgseweg 10, 

4382 NH Vlissingen

Postbus 1, 4380 AA Vlissingen

Telefoon 0118-432 700

www.orioniswalcheren.nl

Hulp bij aanvragen 

Vindt u het moeilijk om zelf iets aan te vragen? En niemand binnen uw gezin, 

familie, vriendenkring of buurt kan u hierbij helpen? Dan kunt u hulp vragen bij:

Aan de inhoud van deze folder kunt u geen rechten ontlenen.


