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Stein voor mij
financieel sterker
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Als rondkomen  
lastig wordt... 
Rondkomen met het geld dat je hebt, is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Veranderende omstandigheden als 
een scheiding of je baan verliezen kunnen dat extra 
moeilijk maken. Ook de prijsstijgingen van boodschappen, 
brandstof en energie zorgen ervoor dat steeds meer 
mensen moeite hebben om iedere maand rond te komen.

De Gemeente Stein vindt het belangrijk dat  
iedereen kan meedoen in de samenleving. 
 
Vandaar deze krant met informatie over:
• hoe je financieel gezond kunt blijven; 
• welke hulp je kunt krijgen als je er zelf niet meer uit komt;
• bespaartips om je energieverbruik te verminderen. 

Je staat er niet alleen 
voor in onze gemeente 
In gemeente Stein helpen wij 
inwoners om van hun schulden af 
te komen. Dat doen we met een 
eigen team van deskundigen. 
We stellen hen voor op pagina 5. 
 
Ze luisteren naar jouw verhaal, denken 
met je mee en brengen je ook in contact 
met andere passende hulp als dit nodig 
blijkt. Dit is volledig gratis. Je bepaalt 
zelf of je daarna meer hulp wil. 
Ons belangrijkste doel: geen geldstress 
meer en een schuldenvrije toekomst 
voor alle inwoners.
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Bespaartips
Of je nu makkelijk rond kunt komen of niet, iedereen 
bespaart graag op zijn of haar uitgaven. Daarom delen 
onze schuldhulpverleners hier de vijf beste bespaartips: 

1. 
Maak een weekmenu 
en ga dan één keer per 
week naar de supermarkt. 
Zo voorkom je dat je vaak 
gaat en iedere keer iets 
extra’s meeneemt dat je 
eigenlijk niet nodig had.

2. 
Heb je kliekjes over? 
Maak er soep van! 
Makkelijk, voedzaam 
én lekker!

5. 
Stel jezelf de volgende vraag voordat je iets 
koopt: ‘Heb ik dit écht nodig?’ 
Vaak is dat namelijk niet het geval. 

Of kun je via kringloopwinkels 
hetzelfde voor een prikkie kopen. 
Dat is nog duurzaam ook!

3. 
Houd een huishoudboekje bij. 
Zo weet je hoeveel geld erbinnen 
komt en eruit gaat.  En dus ook wat 
eronder aan de streep over blijft. 

4. 
Spaar voor de dingen 
die je graag wil kopen. 
Lenen kost namelijk veel 
rentekosten. Als er geen 
ruimte is om te sparen, 
kun je ook geen lening 
afbetalen. Wat is jouw bespaartip? 

In deze Rondkomenkrant delen we een aantal bespaartips 
met jou. Misschien heb jij ook wel handige bespaartips die je met 
de inwoners van onze gemeente wilt delen?  Mail deze dan naar 
rondkomen@gemeentestein.nl. De ingestuurde bespaartips 
krijgen een plekje op: www.gemeentestein.nl/rondkomen.  
Ook lees je de beste bespaartips maandelijks terug in de Maaskentjer.

Bespaartips op  
energiekosten 
lees je op achterkant  
van deze krant.
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Sinds 1 januari 2021 kunnen gemeenten eerder 
mensen helpen die door betalingsachterstanden 
in de problemen dreigen te komen. Dat is mogelijk 
door een wijziging in de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening. Gemeenten ontvangen 
van woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars, 
water- en energieleveranciers een signaal op het 
moment dat inwoners rekeningen niet betaald 
hebben. Dit heet vroegsignalering. Deze inwoners 
krijgen vervolgens een brief van de gemeente met 
uitleg en een datum voor een huisbezoek. 

Heb jij betalingsachterstanden en wil je niet 
wachten tot er meer schulden ontstaan? Een team 
van schuldhulpverleners, een maatschappelijk 
werker en vrijwilligers met ervaring op het gebied 
van financiële ondersteuning brengt huisbezoeken 
bij betalingsachterstanden. 

Formulierencafé
Buurtcentrum Nieuwdorp
Kun je wel een handje hulp gebruiken bij het aanvragen 
van toeslagen? Heb je moeite om brieven te begrijpen? 
Of vind je het lastig om formulieren in te vullen? Dan is 
het Formulierencafé net als voor mevrouw Jans, iets voor jou. 

Elke woensdagochtend van 10.00 - 12.00 uur staan 
deskundige vrijwilligers klaar om je te helpen met al je vragen. 
Je bent van harte welkom in Buurtcentrum Nieuwdorp aan 
de Bergènkenstraat 1 in Stein. Vergeet niet mee te nemen:
• Inloggegevens van jouw DigiD
• Inloggegevens van jouw bank
• Jouw formulieren 
Zo kunnen we je meteen helpen met jouw vraag. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.gemeentestein.nl/formulierencafe

Helpende handjes zijn altijd welkom! 

Ben jij digitaal vaardig en handig met administratie? Lijkt het 
jou leuk om wekelijks een paar uurtjes te helpen bij het 
Formulierencafé? We zijn altijd op zoek naar betrokken vrijwilligers. 
Zeker nu het drukker is door aanvragen voor de energietoeslag en 
de voedselbank. We kunnen jouw hulp goed gebruiken!  
Heb je interesse? Mail dan naar maarten.wehrens@piw.nl

Vroegsignalering 
van schulden

Neem contact op met 
onze schuldhulpverleners

Wil je graag eens met Cristel, Juri, 
Angela of Dorien praten over jouw 
financiële situatie? Bel dan naar 
046 - 435 93 93 of stuur een mail naar 
schuldhulpverlening@gemeentestein.nl.  
 
Je kunt ook binnenlopen tijdens het 
inloopspreekuur op het gemeentehuis 
op woensdagen tussen 09.00 - 12.00 uur.

    Mevrouw Jans is voor het eerst  
bij het Formulierencafé: 

" Ik ben heel erg blij 
dat ik gekomen ben. 
Het was de eerste keer 
en ik kom zeker terug! 
Het bespaart mij een 
hoop kopzorgen. 
Mijn vraag werd 
namelijk meteen 
beantwoord!"
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Een voorstelrondje van het team 
Schuldhulpverlening en Budgetbeheer: 

Dorien van Oorschot 
schuldhulpverlener

Dorien is de meest ervaren schuldhulpverlener 
van de club. Dorien houdt van het oplossen 
van problemen samen met de klant. 
Zodat ze na 36 maanden schuldenvrij zijn. 
‘Ik heb alles al voorbij zien komen en 
vind niets gek. Bovendien is het niet 
nodig om je te schamen voor schulden, 
dat kan iedereen overkomen.’ 

Angela Diana 
schuldhulpverlener

Angela is heel goed in het ontdekken 
van kleine schulden die nu nog niet 
problematisch lijken. Angela heeft ook veel 
handige besparingstips. Eerder in deze 
Rondkomenkrant deelde ze er een paar. 
‘Door er vroeg bij te zijn, kan erger worden 
voorkomen. Een schuldregeling is een goed 
middel om van je schulden af te komen. 
Maar wel heel intensief. Daarom probeer 
ik dat voor te zijn.’

Juri Smeets 
schuldhulpverlener

Juri helpt en adviseert inwoners én ondernemers 
met schulden. Dat doet hij door allereerst te 
luisteren. Alles is bespreekbaar. ‘Voel je vrij om 
ons te bellen, mailen of langs te komen, met 
welke financiële vraag dan ook. We bijten niet, 
maar luisteren wel. Dat is mijn belangrijkste tip’ 
Dat weten inwoners vaak niet. Zo verbaasde een 
inwoner zich laatst: ‘Wat zijn jullie eigenlijk normaal. 
Ik zag van tevoren zo op tegen een gesprek!’ 

Cristel Ritzen 
budgetbeheerder

Cristel helpt inwoners door hen inzicht te 
geven in hun financiële situatie. Als het 
nodig is, neemt ze de financiën tijdelijk 
helemaal over. Ze zorgt er dan voor dat 
rekeningen betaald worden en de klant 
wekelijks boodschappengeld ontvangt. 
‘Het zelfvertrouwen van onze klanten zien 
groeien als ze na een tijdje weer zelf de 
financiën kunnen doen, daar doe ik het voor!’

Ondernemers kunnen ook bij mij terecht.
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Een steuntje in de rug
Gemeente Stein vindt het belangrijk dat alle inwoners 
kunnen meedoen, ongeacht de hoogte van hun inkomen. 
Inwoners met een laag inkomen kunnen daarom gebruik 
maken van een aantal regelingen. Dit zijn vergoedingen 
voor bijvoorbeeld sport, cultuur of zwemlessen voor 
kinderen. Ook werkt gemeente Stein samen met de 
Kledingbank Limburg. Op deze pagina’s noemen we 
een aantal van deze regelingen. Meer informatie vind je op 
www.gemeentestein.nl/rondkomen. Misschien is het voor 
jou nét dat steuntje in de rug om rond te komen. 

Volwassenenfonds 
Sport & Cultuur
Als je rond moet komen van een laag inkomen, blijft er vaak weinig geld over voor 
sport en ontspanning. Daarom maakt gemeente Stein het mogelijk dat volwassenen 
met een laag inkomen kunnen deelnemen aan activiteiten voor sport en cultuur. 
De gemeente betaalt hierbij de kosten voor contributie en materialen.  

Aanvragen
Heb je een laag inkomen en wil je graag sporten of deelnemen aan culturele activiteiten 
zoals toneel of een schildercursus? Een tussenpersoon zoals een maatschappelijk 
werker, schuldhulpverlener of huisarts kan een aanvraag voor je indienen. Heb je hier 
vragen over? Dan kun je contact opnemen met het Volwassenenfonds door te bellen 
naar 06 - 18 41 48 77 of te mailen naar limburg@volwassenenfonds.nl
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Kledingbank
Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om nieuwe kleding te kopen 
wanneer dat nodig is. Meneer Camps heeft bijvoorbeeld al jaren geen 
kleding meer gekocht. ‘Daar was gewoon geen geld voor. En dat was 
ook niet erg. Ik ben niet zo modebewust en ben zuinig op mijn spullen. 
Toen mijn broek zo dun werd dat je er doorheen kon kijken, begon ik me wel 
zorgen te maken. Een buurman vertelde mij dat ik een gratis kledingpakket 
kon uitzoeken bij de Kledingbank Limburg. Vorige week ben ik geweest en 
kan ik weer jaren vooruit!’ 

Ook een kledingpakket uitzoeken?
Heb je een laag inkomen en kun je ook wel een gratis kledingpakket 
gebruiken? Maak dan een afspraak met de Kledingbank Limburg in Maasbracht 
via 047 - 543 60 08. Of mail naar info@kledingbank-limburg.nl. Geen vervoer? 
Dan regelen wij dit voor je. Meld dit bij het maken van een afspraak.

Zowel volwassenen als kinderen kunnen een kledingpakket uitzoeken.

Stichting Leergeld  
en Jeugdfonds  
Sport & Cultuur
Mevrouw Maes uit Stein: ‘Door omstandigheden moeten wij de eindjes aan elkaar knopen. 
Het is dan heel fijn dat de gemeente het mogelijk maakt dat mijn dochter kan turnen en 
mijn zoon kan voetballen. Zo kunnen ze toch meedoen met hun leeftijdsgenootjes en doen 
ze iets wat ze leuk vinden. Dat is ook echt hun moment van de week. En zo zijn zij niet de 
dupe van de moeilijke situatie waar we als ouders nu tijdelijk in zitten.’

Herken je deze situatie en wil je dat jouw kind ook kan meedoen met sport en ontspanning 
zoals andere kinderen? Kijk dan op www.jeugdfondssportencultuur.nl

Voor tegemoetkomingen op het gebied van onderwijs, ouderbijdragen en kindervakantiewerk 
kun je terecht bij Stichting Leergeld: www.leergeld.nl/westelijkemijnstreek
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Energietoeslag 
voor huishoudens 
met een laag 
inkomen
De prijzen van energie zijn de afgelopen 
maanden enorm gestegen. Bijna iedereen 
heeft daardoor te maken met hogere 
maandlasten. Voor een grote groep zorgt 
dat voor een probleem. De rijksoverheid 
heeft daarom een aantal maatregelen 
genomen, zoals het verlagen van de 
belasting op energie. Huishoudens met een 
inkomen tot 120% van het sociaal minimum 
kunnen een eenmalige energietoeslag 
aanvragen. De energietoeslag is een 
bedrag van € 800,-. Huishoudens met een 
uitkering van de gemeente Stein hebben de 
energietoeslag al automatisch ontvangen.

Heb je een laag inkomen en wil 
je de energietoeslag aanvragen? 
Kijk voor meer informatie op 
www.gemeentestein.nl/energietoeslag. 
Hier vind je ook informatie over hulp bij 
het aanvragen van de energietoeslag.

Besparen op 
energiekosten
Energie(kosten) besparen is makkelijker dan je denkt. Het begint bij het dicht 
doen van deuren, korter douchen, lampen uit doen en apparaten niet op 
standby laten staan. Deze kleine maatregelen verlagen je energierekening 
aanzienlijk! Naast de bespaartips aan het begin van deze krant, zijn er nog 
meer maatregelen die je energierekening verlagen. Wij helpen je graag op weg.

Gratis energie(bespaar)box 
t.w.v. € 100,- als aanvulling op 
de eenmalige energietoeslag

Huurders en woningeigenaren die de eenmalige 
energietoeslag krijgen, komen ook in aanmerking voor 
een gratis energie(bespaar)box. Zij krijgen hier in juli meer 
informatie over. De energie(bespaar)box bestaat uit kleine 
energiebesparende middelen zoals ledlampen, radiatorfolie, 
tochtstrips, een waterbesparende douchekop, etc.  

Ook huishoudens die geen recht hebben op de 
energietoeslag kunnen een energie(bespaar)box aanvragen. 
Van hen wordt een bijdrage van €10,- gevraagd.

Kijk voor meer informatie en het aanvragen op 
www.woonwijzerwinkel.nl/stein 

Maak een afspraak in  
het Huis van de Toekomst!

In het Huis van de Toekomst krijg je informatie over het 
verduurzamen van huur- en koopwoningen, subsidies 
en duurzaamheidsleningen. Met deze maatregelen kun 
je behoorlijk besparen op je energiekosten. Het Huis 
van de Toekomst staat in Nieuwdorp (Crostolostraat 10) 
en is een initiatief van Zaam Wonen en de gemeente 
Stein. Je kunt er ook terecht voor het aanvragen van 
de energie(bespaar)box. Maak gratis en vrijblijvend 
een afspraak voor een bezoek en meer informatie via: 
info@dubbel-duurzaam.nl of bel naar 041 - 266 78 23. 

Ben je huurder van Zaam Wonen en heb je vragen 
over het verduurzamen van jouw huurwoning?
Iedere dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur 
kunnen huurders terecht in het Huis van de Toekomst 
tijdens het spreekuur van Zaam Wonen.

Meer energie(kosten)
bespaartips?

Ook op de website van  
www.milieucentraal.nl/energie-besparen  
lees je hele handige bespaartips. 


