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Voorwoord
In deze folder vindt u een overzicht van de belangrijkste 
Veerse professionele -en vrijwilligersorganisaties op het gebied 
van welzijn, zorg en ondersteuning. Om onze nieuwe taken op het 
gebied van zorg en ondersteuning te vervullen, werken de 
Walcherse gemeenten samen in Porthos en Orionis Walcheren. 
Ook in Veere doen we steeds vaker een beroep op ‘het eigen 
netwerk’ van mensen om hulp te bieden. Onze inwoners zijn voor 
deze hulp niet alleen aangewezen op hun eigen familie en vrienden. 
Iedereen kan terugvallen op ons goed georganiseerde netwerk van 
vrijwilligers, burgeradviseurs, burenhulp, welzijnswerkers, 
wethouders, ambtenaren, commissies welzijn en dorps- en stadsra-
den. Complimenten voor iedereen die dit mogelijk maakt!
 
Chris Maas, 
wethouder zorg, welzijn en sociale zaken van de gemeente VeereEen uitgave van de gemeente Veere

maart 2016
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Zorg en 
ondersteuning in de 
gemeente Veere
Als u hulp nodig heeft, zoekt u die in eerste instantie in uw eigen 
omgeving. Heeft u geen familie, vrienden of buren die voor u klaar staan, 
dan kunt u wellicht de hulp inschakelen van een vrijwilliger. 

De gemeente Veere heeft een actief vrijwilligersnetwerk. U kunt met hen 
in contact komen via o.a. Manteling Walcheren en Stichting Welzijn Veere. 
Ook de verschillende kerken in de gemeente bieden hulp aan mensen van 
binnen en buiten hun kerkgemeenschap. 

Activiteiten in uw 
omgeving
Stichting Welzijn Veere heeft een 
overzicht van alle activiteiten die zij 
en anderen in de kernen organiseren. 
Wellicht kunnen deze activiteiten u ook 
helpen. Als u wat meer onder de mensen 
wilt komen bijvoorbeeld. Of als u meer 
moet bewegen.

Lees meer op: welzijnveere.nl 

Stichting Welzijn Veere
Stichting Welzijn Veere ondersteunt jongeren- en seniorenactiviteiten en 
coördineert veel vrijwilligerswerk in de gemeente Veere. Stichting Welzijn 
Veere coördineert bijvoorbeeld de vrijwillige burenhulp en de vrijwillige
burgeradviseurs. Ook regelt de stichting gezamelijke maaltijden en 
maaltijden aan huis.

Lees meer op: welzijnveere.nl

Manteling Walcheren
Manteling biedt hulp, advies en ondersteuning aan mantelzorgers, 
vrijwilligers en hulpvragers. Mantelzorg is onbetaalde zorg voor iemand uit 
je omgeving. Vrijwilligers van Manteling bieden boodschappenhulp (met of 
zonder begeleiding), begeleiding 
naar een arts of fysiotherapeut, 
vriendschappelijk huisbezoek of 
maatjescontact, netwerk-
coaching, palliatief terminale 
zorg bij iemand thuis of in het 
hospice of respijtzorg.

Lees meer op: 
mantelingwalcheren.nl

Ondersteuning door vrijwilligers
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Vrijwillige burenhulp
‘Burenhulp’ koppelt mensen die 
praktische hulp nodig hebben, aan 
mensen die anderen willen helpen. 
Bijvoorbeeld door boodschappen te 
doen, of kleine klusjes in huis, of 
door af en toe met iemand te 
wandelen. Alle Veerse kernen 
hebben een burenhulpcoördinator 
die mensen met elkaar in contact 
brengt. Stichting Welzijn Veere 
coördineert de burenhulp. 

Lees meer op: welzijnveere.nl

Vrijwillige burgeradviseurs
Burgeradviseurs zijn onafhankelijke adviseurs voor vragen op het gebied 
van welzijn, inkomen, recht, zorg, wonen, vervoer en participatie. 
Denk aan vragen als: hoe kan ik zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven 
wonen. Ik heb weinig contacten en voel me eenzaam of ik wil bemiddeling 
met instanties, kan iemand mij daarbij helpen? Burgeradviseurs kunnen 
inwoners van de gemeente Veere ook helpen bij het voeren van een 
gesprek met Porthos. 
Als onafhankelijke cliëntenadviseur 
kan de burgeradviseur het gesprek 
met mensen voorbereiden, of 
bijstaan tijdens het gesprek zelf.
Stichting Welzijn  Veere coördineert 
de vrijwillige burgeradviseurs

Lees meer op: welzijnveere.nl

Orionis Walcheren
Soms hebben mensen ondersteuning nodig bij het vinden van werk. Orionis 
Walcheren helpt hierbij. Zij begeleiden mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt naar werk. Dat kan vrijwilligerswerk zijn maar ook een betaalde 
baan. Als het nodig is verstrekt Orionis een inkomensvoorziening of uitke-
ring. Zij voeren ook de schuldhulpverlening op Walcheren uit.

Lees meer op orioniswalcheren.nl

Porthos
Op Walcheren kunt u met al uw vragen over welzijn, zorg en opvoeden 
terecht bij Porthos; het gezamenlijke loket van de gemeenten Middelburg, 
Veere en Vlissingen. Als inwoner van de gemeente Veere kunt u dus ook in 
Vlissingen en Middelburg terecht. Wilt u liever in uw eigen kern geholpen 
worden? Dat kan. U kunt een afspraak maken met een medewerker van 
Porthos op de locatie die u het prettigst vindt. Bijvoorbeeld bij u thuis. 

Lees meer op: porthos.nl

Professionele zorg
Lukt het u niet om bepaalde zorg bij u in de buurt te regelen? Of heeft u 
hulp nodig die uw naaste omgeving u niet kan bieden? Dan kunt u contact 
opnemen met Porthos of Orionis Walcheren.
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Laat u horen

De commissies Welzijn
Elke kern heeft een commissie Welzijn. De commissies Welzijn signaleren 
vragen, knelpunten, problemen en wensen op het gebied van welzijn 
gerelateerde onderwerpen in hun kern. Ze leggen verbindingen tussen de 
lokale sport- en vrijwilligersverenigingen, dorps-of stadsraden, 
professionele zorgorganisaties, kerkelijke en maatschappelijke organisaties 
in de kern. Met die kennis adviseren ze Stichting Welzijn Veere.

Lees meer op: welzijnveere.nl

Als u vragen heeft over het wonen en leven in uw kern, dan kunt u 
daarover met verschillende organisaties in gesprek. Steeds vaker hebben 
organisaties en instellingen een vast aanspreekpunt voor elke kern. In deze 
folder richten we ons op de belangrijkste aanspreekpunten voor vragen op 
het gebied van zorg en ondersteuning in uw kern.

Kernwethouder en kernambtenaar

Dorps-/stadsraad
De stads- en dorpsraden behartigen de belangen van een dorps- of 
stadskern en zijn een aanspreekpunt voor inwoners voor alle onderwer-
pen die in de kern spelen. Zij signaleren knelpunten en geven gevraagd en 
ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. Deze 
raden houden zich niet alleen bezig met onderwerpen op het gebied van 
zorg en ondersteuning. In elke kern is een dorps- of stadsraad actief.

Contactgegevens van de dorps- en stadsraden vindt u op welzijnveere.nl

Zij zijn de aanspreekpunten voor de stads/dorpsraden, de kerkgemeen-
schappen, (sport)verenigingen, ondernemersverenigingen, scholen, de 
welzijnswerkers en comités die iets willen organiseren. Ook voor onderwer-
pen die niks met zorg en ondersteuning te maken hebben. Kernwethouders 
en kernambtenaren zijn er uitdrukkelijk niet voor individuele zaken. 
Kernambtenaren kunnen ook geen beslissingen nemen. U kunt hen wel 
vragen om het contact te leggen tussen u en de gemeente over zaken die 
van belang zijn voor uw kern. Wilt u
namens uw instantie contact 
met uw kernwethouder of 
-ambtenaar? Neem dan 
contact op met de gemeente 

(zie pagina 12)



1211Goed voor elkaar

De welzijnswerker van Stichting Welzijn Veere
Elke Veerse woonkern heeft een welzijnswerker van Stichting Welzijn Veere 
als vast aanspreekpunt. Hij of zij onderhoudt contacten met bewoners, 
organisaties, stichtingen en professionele organisaties in de kern. Hierdoor 
kan de welzijnswerker goed meedenken over de juiste ondersteuning door 
vrijwilligers of de welzijnsactiviteiten in de omgeving. 

Lees meer op: welzijnveere.nl

Gemeente Veere
Traverse 1,
Postbus 1000, 
4357 ZV Domburg 
Telefoon 0118 - 55 54 44 
gemeente@veere.nl
veere.nl 

Stichting Welzijn Veere
Schoolstraat 4 
4356 BX Oostkapelle
Telefoon 0118 - 58 36 87
info@welzijnveere.nl
welzijnveere.nl

Manteling Walcheren
Sint Sebastiaanstraat 12
4331 PL Middelburg
Telefoon 0118 - 55 35 30
info@mantelingwalcheren.nl
mantelingwalcheren.nl

Porthos 
Bezoekadres: 
Sint Sebastiaanstraat 12, 
Middelburg 
Pablo Picassoplein 126, 
Vlissingen 

Deze bezoekadressen zijn voor alle 
inwoners van Walcheren, dus ook voor 
inwoners van de gemeente Veere. 
Spreekt u liever op een andere plaats 
af? Dat kan, bel dan voor een afspraak. 

Postbus 1000, 
4357 ZV Domburg 
Telefoon 088 - 75 14 000 
info@porthos.nl
porthos.nl 

Orionis Walcheren 
Oostsouburgseweg 10, 
4382 NH Vlissingen 
Postbus 1, 4380 AA Vlissingen 
Telefoon 0118 - 43 27 00 
info@orioniswalcheren.nl 
orioniswalcheren.nl

Contact
Leefbaarheidsbijdrage
De Leefbaarheidsbijdrage is een 
bijdrage van de gemeente aan 
initiatieven van inwoners die het 
wonen en leven in hun omgeving 
nog beter maken. Bijvoorbeeld door 
een onderdeel van het dorpsplan te 
realiseren. Ook initiatieven die niks 
met zorg en ondersteuning te 
maken hebben, kunnen in 
aanmerking komen. 

Lees meer op:  
veere.nl/leefbaarheidsbijdrage




