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Informatiebijeenkomst WMO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vanja Lenssen (Gemeente Heerlen) en Bas Verwiel (StandBy) zijn te gast om vragen over de WMO en 
de voorzieningen in de gemeente Heerlen te beantwoorden.  
 
De WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning en op 1 januari 2015 in werking getreden. 
Het doel van de wet is om mensen te ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven 
wonen. Soms gaat dat niet zonder hulp binnen de eigen familie/vriendenkring en komt de gemeente 
in beeld. Het gaat dan vooral om hulp in het huishouden, middelen (scootmobiel etc) , aanpassingen 
in de woning, vervoer, begeleiding en dagbesteding. 
 
 

Hoe hulp aanvragen? 
Als je hulp nodig hebt, maak je een afspraak bij de gemeente. Dan komt een consulent op huisbezoek 
en onderzoekt de persoonlijke situatie. Is er hulp binnen het gezin of familie mogelijk? Is er sprake van 
mantelzorg? De consulent beoordeelt de specifieke situatie en brengt een advies uit. De gemeente 
Heerlen kent diverse buurtteams met een eigen consulent.  
 
Om in aanmerking te komen voor hulp vanuit de WMO heb je een indicatie nodig. Deze indicatie volgt 
na het huisbezoek van de consulent die aangeeft of en welke hulp nodig is. Is de indicatie dat er hulp 
geboden wordt, dan kan hiervoor een eigen bijdrage van € 19 per maand (maximale bedrag) gelden.  
Van welke voorzieningen kun je binnen de WMO gebruik maken:  

• Vervoerskosten (Omnibus) kun je zelf aanvragen; je betaalt dan een tarief per zone in de regio 
Parkstad. 

• Hulpmiddelen : krijg je na indicatie in bruikleen (incl verzekering en incl pechhulp).  

• Medische hulpmiddelen (zoals electrisch bed, toiletverhoger) vallen niet onder de WMO en 
kun je rechtstreeks met de zorgverzekering regelen. 

• Hulp in het huishouden/schoonmaak: aanvragen via de WMO 

• Persoonlijke verzorging: aanvragen via de WMO 

• Aanpassingen in de woning (bijv. traplift of douche)  

• Parkeerkaart voor mensen met beperking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Niet onder de WMO-regeling vallen onder andere: 

• Hulp bij het tuinonderhoud 

• Medische hulp 

• Klachten van buren/buurtoverlast 

• Parkeerplaats in de eigen straat (via Maatschappelijk Werk) 

• Schuldhulpverlening (Via inloopspreekuur StandBy, Leger des Heils, Humanitas,  
LSTA (= netwerk thuisadministratie), Schuldhulpmaatje 

 
 

HEERLEN STANDBY 
De uitvoering van de begeleiding en dagbesteding voor personen vanaf 18 jaar is door de gemeente 
uitbesteed aan de organisatie StandBy. Zij werken met diverse maatschappelijke en zorg-organisaties 
samen; zoals Alcander, Meander, Levanto, Sevagram.  
 
Hoensbroek is verdeeld in 3 wijken met sociale buurtteams. Bij deze wijkpunten kan iedereen vrij 
binnenlopen zonder afspraak. Dit zijn: 
 

• Buurtpunt de Koffiepot (Kasteel Hoensbroeklaan 190, 6433 AM Hoensbroek) 

• Buurtpunt De Vlieger (Mariagewandenstraat 24, 6432 CP Hoensbroek) 

• Buurtpunt de Weijenberg (Weijenbergstraat) vanaf oktober 2022.  
 
Bij de buurtpunten kun je terecht voor vragen over een zinvolle dagbesteding (eenzaamheid), als je 
fysiek moeite hebt om naar buiten te gaan, maar ook als je als vrijwilliger aan de slag wil). Dus voor 
iedereen die een bijdrage wil leveren aan de leefbaarheid van zijn/haart buurt, of voor degene die hulp 
nodig heeft bij zijn dagelijkse functioneren.  
 
 

Informatie schuldhulpverlening / armoede 
Met het oog op de toenemende kosten voor energie en dagelijkse boodschappen vragen de bezoekers 
om een extra bijeenkomst te beleggen om dit thema met elkaar te bespreken. PPD pakt deze 
uitnodiging graag op.  
 
 


