Waar kan ik terecht
als ik vragen heb?
Voor al je kleine en grote vragen is het wijkteam dichtbij!
Heb je vragen over opvoeden, langer thuis wonen, meedoen in de samenleving of zorg?
Kom dan gerust eens langs tijdens één van de spreekuren.
Voor locaties en spreekuren kijk je op www.ettenleurdoethetgewoon.nl/wijkteam.
Maak je liever een afspraak? Bel met (076) 502 40 30 of stuur een e-mail naar wijkteam@etten-leur.nl.
Heb je een specifieke vraag en weet je al waar je moet zijn? Dan kan je contact opnemen met:
Wmo-Loket ELZ is het startpunt voor welzijn, zorg en wonen en is gevestigd in het
stadskantoor van de gemeente Etten-Leur. Elz heeft ook een loket in het Gezondheidscentrum ‘De Welborg’ in Zundert. Je kan in Etten-Leur binnenlopen van maandag tot
en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en in Zundert op maandag, woensdag en
vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Of je kan bellen naar (076) 502 4025.

Je kan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) tijdens een van de wekelijkse spreekuren
bezoeken op de Kerkwerve 58. Of je kan bellen naar (076) 504 0159. Digtaal een
vraag stellen? Dat kan via info@cjgelzu.nl. Kijk op de website: www.cjgetten-leur.nl
voor meer informatie.

Het Werkplein is dé plek waar werkgevers en werkzoekenden elkaar snel kunnen
vinden. Voor al je vragen rondom werk en inkomen kan je terecht bij het Werkplein
Hart van West-Brabant in het stadskantoor. Je kan van maandag tot en met vrijdag
van 9.00 uur tot 11.00 uur binnenlopen. Bellen kan naar (076) 750 35 00 of stuur
een email naar info@werkpleinhartvanwest-brabant.nl. Kijk voor alle informatie op
www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl.

Heb je blijvend intensieve zorg nodig? Dan kan je wellicht zorg krijgen vanuit de
Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of je
daarvoor in aanmerking komt. Kijk op www.ciz.nl voor meer informatie. Of bel naar
(088) 789 10 00.

Heb je andere vragen? Kijk op www.hoeverandertmijnzorg.nl of neem contact op
met jouw zorgaanbieder. Je kunt ook op de website van de gemeente kijken:
www.etten-leur.nl > inwoner > Wmo, zorg en gezondheid > Jeugd, zorg en werk.
Of je belt met het Informatiepunt Langdurige zorg en Jeugd via 0800 0126.

