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ONDERWERP :  ALLES ONDER ÉÉN DAK IN DE GEMEENTEWINKEL 
 
 
In de gemeentewinkel te Hulst worden steeds meer diensten bijeen gebracht. Ook de Stichting 
Hulst voor Elkaar is daar nu gevestigd. 
 
Op 1 januari 2015 is er veel veranderd op het gebied van zorg. Gemeenten hebben er veel 
zorgtaken bij gekregen. En daarvoor is minder geld beschikbaar dan bij de Rijksoverheid, die tot 
dusver verantwoordelijk was voor deze taken. Dat vraagt om slimme aanpassingen. Een 
belangrijke aanpassing in Hulst  is dat veel diensten nu onder één dak worden verleend, namelijk 
vanuit de gemeentewinkel.  Zo is nu ook de Stichting Hulst voor Elkaar gevestigd in de 
gemeentewinkel. 
 
Voor vragen op het gebied van uw welzijn of uw zorg (ongeacht uw leeftijd), kunt u bij Hulst 
voor Elkaar uw ondersteuningsvraag stellen. Een medewerker van Hulst voor Elkaar zal door 
middel van een gesprek samen met u op zoek gaan naar oplossingsmogelijkheden.  
Vanaf 1 januari 2015 dient u ook uw Wmo- en Jeugdwetaanvragen en herindicaties in te dienen 
bij Hulst voor Elkaar. Zij voeren dit in opdracht van de gemeente Hulst uit en maken hierover 
verdere afspraken met u. Het gaat hierbij dan om aanvragen op het vlak van huishoudelijke hulp, 
WMO-vervoer, rolstoelen, woningaanpassingen, individuele begeleiding en dagbesteding. 
 
Tot nu toe moesten aanvragers voor een vraag in het kader van de Jeugdwet zich melden bij het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG werkte bij de afhandeling van de aanvragen al 
nauw samen met Hulst voor Elkaar. Om deze samenwerking in de toekomst nog beter te kunnen 
waarborgen, dienen deze meldingen/aanvragen nu ook worden  ingediend bij Hulst voor Elkaar.  
 
Naast de vragen over de Wmo en de Jeugdwet kunt u bij de Stichting Hulst voor Elkaar voor nog 
heel wat andere zaken terecht. Ook het maatschappelijk werk maakt nu onderdeel uit van Hulst 
voor Elkaar. Andere taakvelden van Hulst voor Elkaar zijn onder andere: gezinscoaching, tijdelijk 
huisverbod, jeugd- en jongerenwerk, opbouwwerk, vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage, 
mantelzorg, ouderenwerk, sport, bewegen, gezonde leefstijl, cultuur, algemeen welzijnswerk, 
familienetwerkberaden, wijkverpleging en ondersteuning bij leven met een beperking. Ook staat 
Hulst voor Elkaar in voor het Ontmoetingscentrum De Lieve, Jongerencentrum De Komma en de 
gymzaal te Sint Jansteen. 
 
U vindt Hulst voor Elkaar in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.  Het 
loket van Hulst voor Elkaar is geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Daarnaast kunt u Hulst voor Elkaar 
bereiken op tel. 0114-684700 of info@hulstvoorelkaar.nl.  Meer informatie vindt u ook op 
www.hulstvoorelkaar.nl.   
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