
                    

           SAMEN RONDKOMEN  

Voor steeds meer mensen is het lastiger om rond te komen. Boodschappen worden duurder en de 
energierekening stijgt. De gemeente, Stip en de verschillende vrijwilligersorganisaties kunnen u 
ondersteuning bieden wanneer u er zelf niet meer uitkomt. Samen zijn we Heerde. 
 
In onderstaand overzicht ziet u alle organisaties waar u terecht kunt. Heeft u vragen, ondersteuning of hulp 
nodig? Neem dan rechtstreeks contact op met de organisatie die het best past bij uw vraag.  
 
 Mijn inkomen is te laag om te kunnen voorzien in mijn levensonderhoud 

Als u geen inkomen heeft om de noodzakelijke kosten te 
betalen, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. 

Info: Ga naar www.zorgvraag.heerde.nl – zoekwoord 
bijstandsuitkering 
Stip: E: info@zorgvraagheerde.nl T: 0578-699499 

 
Ik kan mijn energienota niet betalen 

Energietoeslag: mogelijk kunt u de energietoeslag aanvragen Info: Ga naar www.zorgvraag.heerde.nl – zoekwoord: 
energietoeslag 
Stip: E: info@zorgvraagheerde.nl T: 0578-699499 

Tijdelijk noodfonds gemeente Heerde: mogelijk kunt u 
ondersteuning krijgen uit het Tijdelijk noodfonds gemeente 
Heerde 

Info: Ga naar www.zorgvraag.heerde.nl – zoekwoord 
noodfonds 
Stip: E: info@zorgvraagheerde.nl T: 0578-699499 

Diaconie van de verschillende kerken: er zijn verschillende 
kerken die u willen helpen, ook als u geen kerklid bent.  

Info: www.kerkpleinheerde.nl (in ontwikkeling) 

Energiecoaches voor verduurzaming: zij kunnen u helpen met 
voorlichting over verduurzaming van de woning 

Info en afspraak: www.heerde-energiek.nl/energiecoach 

 
Ik heb financiële zorgen 

Consulenten Schulddienstverlening Stip: voor vragen of een 
gesprek over geldzorgen 

Stip: E: info@zorgvraagheerde.nl T: 0578-699499 

Grip op de Knip: ondersteuning bij schulden en 
thuisadministratie 

Info en afspraak: www.gripopdeknip.nl 

Geldfit: op Geldfit vindt u gratis informatie over geld in uw 
situatie. 

www.geldfit.nl 

Heeft u geldzorgen? Bel dan gratis naar het telefoonnummer 
0800-8115. 

0800 – 8115  

 
Ik heb hoge zorgkosten  

Collectieve zorgverzekering: De gemeente betaalt mee en u 
kunt uw eigen risico verzekeren 

Info: Ga naar www.zorgvraag.heerde.nl – zoekwoord:  
zorgverzekering 
Stip: E: info@zorgvraagheerde.nl T: 0578-699499 

Tegemoetkoming premie zorgverzekering: Voor mensen met 
een chronische ziekte of een handicap met een laag inkomen 

Info: Ga naar www.zorgvraag.heerde.nl – zoekwoord:  premie 
zorgverzekering 
Stip: E: info@zorgvraagheerde.nl T: 0578-699499 

 
Ik heb al lang een laag inkomen 

Individuele inkomenstoeslag: Als u langer dan drie jaar een laag 
inkomen heeft 

Info: Ga naar www.zorgvraag.heerde.nl – zoekwoord:  
inkomenstoeslag 
Stip: E: info@zorgvraagheerde.nl T: 0578-699499 

https://kerkpleinheerde.nl/


 

Ik heb een beperking en wil graag een studie volgen 
Studietoeslag: voor scholieren of studenten met een 
structurele medische beperking 

Info: Ga naar www.zorgvraag.heerde.nl – zoekwoord:  
studietoeslag 
Stip: E: info@zorgvraagheerde.nl T: 0578-699499 

 
Ik heb een laag inkomen en wil graag sporten of een abonnement afsluiten 

Activiteitenbijdrage: voor contributies, abonnementen of 
sportkleding, enz.  

Info: Ga naar www.zorgvraag.heerde.nl – zoekwoord:  
activiteitenbijdrage 
Stip: E: info@zorgvraagheerde.nl T: 0578-699499 

Stichting Leergeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Info: www.leergeldnoordveluwe.nl 
E: leergeldheerde@gmail.com 

 
Ik heb een laag inkomen en bijzondere kosten, welke regeling is daarvoor? 

Bijzondere Bijstand: voor extra kosten die u niet zelf kunt 
betalen 

Info: Ga naar www.zorgvraag.heerde.nl – zoekwoord:  
bijzondere 
Stip: E: info@zorgvraagheerde.nl T: 0578-699499 

 
Is er ook financiële ondersteuning voor gezinnen met kinderen? 

Hiervoor heeft de gemeente Heerde het Kindpakket  – Stichting 
leergeld voert het Kindpakket uit 

Info: Ga naar www.zorgvraag.heerde.nl – zoekwoord:  
Kindpakket 
 

Aanvragen Kindpakket www.samenvoorallekinderen.nl 
Vragen over het Kindpakket www.leergeldnoordveluwe.nl 

E: leergeldheerde@gmail.com 
             

Kan ik zelf ook aan de slag op internet? 
U kunt zelf Geldplannen maken bij Startpunt geldzaken www.Startpuntgeldzaken.nl/Heerde 
Op Geldfit vindt u gratis informatie over geld in jouw situatie. www.Geldfit.nl 
Op de site van het Nibud vindt u veel informatie www.Nibud.nl 

 
Ik heb een moeilijke brief ontvangen of kan mijn aanvraagformulier niet invullen 

Het formulierenteam van Grip op de Knip staat voor u klaar: 
Even weken: op woensdag in De Heerd in Heerde van 19:00 tot 
20:30 uur.  
Oneven weken:  op dinsdag in de Hof van Cramer in 
Wapenveld van 19:00 tot 20:30 uur. 

Maak een afspraak: 
E: formulierenteam@gripopdeknip.nl  
T: 0578-222022 (voicemail)  

 
Wij hebben kleding, voedsel  en/of spullen nodig maar hebben weinig geld 

Kledingbank de Cirkel: 
Kledingbank en tweedehands kleding voor elk budget 
 

Dorpsstraat 29 Heerde 
E: decirkelheerde@gmail.com T: 0578-692760  
Openingstijden: Elke vrijdag van 14.00-16.30 uur 
Woensdag om de week van 9.30-11.30 uur (even weken) 
De 1ste dinsdag van de maand van 18.00-20.00 uur 

Kringloopwinkel de Rode Beer: 
In deze winkel kunt u lekker snuffelen op zoek naar antiek & 
brocante, speelgoed, meubels, boeken en nog veel meer. 

Lagestraat 25a in Wapenveld  
Open op woensdagmiddag van 13.00-16.00 en vrijdag van 
10.00-16.00 

Voedselbank Vaassen, Epe, Heerde & omg:  
Tel. 06 – 46 34 66 49 
E-mail: info@voedselbankvaassen.nl 

Info: www.voedselbankvaassen.nl 
Uitgifte voedselpakket: ‘t Trefpunt (de Ontmoetingkerk) 
Kanaalstraat 21, Heerde 
dinsdag van 17:45 uur tot 18:45 uur 

 
Wat als ik hoge kosten heb en nergens terecht kan? 

De Heerder Stichting: 
Het bestuur beslist welke personen voor een uitkering in 
aanmerking komen. 

Info: www.heerderfondsen.nl 
E: devries@notarisheerde.nl T: 0578-692622 

De Heerder Kerken: 
Ga eens in gesprek met iemand van de diaconie van een kerk 

Info: www.kerkpleinheerde.nl (in ontwikkeling) 
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