
Stichting Leergeld Asten-Someren Stichting Leergeld Asten-Someren 
Ondersteunt kinderen uit gezinnen met minimale 
financiële middelen om ze mee te laten doen aan 
activiteiten op het vlak van onderwijs, sport, cultuur  
of welzijn. Léonne: 06 83 28 50 68

Marijke: 06 83 29 44 05  
(donderdag tussen 10.00 - 12.00) 
info@leergeld-asten-someren.nl 
www.leergeld-asten-someren.nlPeelgemeentenPeelgemeenten

Regeling Meedoen voor kinderen  
(maatschappelijke participatie)
Een jaarlijkse bijdrage van € 110,- per kind (tussen de 
0 en 18 jaar) en een extra bijdrage van € 150,- (tussen 
de 4 en 18 jaar) voor deelname aan maatschappelijke, 
educatieve, sportieve of culturele activiteiten. 
Sport en cultuurvoucher
Vergoeding van maximaal € 200,-  per kind (tussen de 
4 en 18 jaar) om lid te worden van een vereniging die 
aangesloten is bij deze regeling. 
Eenmalige energietoeslag 
Bijdrage van € 1.300,- voor stijgende energiekosten.
Inkomensverklaring
Inwoners met een inkomen lager dan 110% van de 
bijstandsnorm en die een minimaregeling en/of bij-
standsuitkering ontvangen, krijgen vanuit de Peelge-
meenten automatisch een inkomensverklaring. Bij de 
organisaties Stichting Leergeld en de bibliotheek kan 
gebruik worden gemaakt van de inkomensverklaring.
Schulddienstverlening (fase 2)

088-501 33 00  
(werkdagen tussen 10.00 - 12.00) 
mp@peelgemeenten.nl

Voedselbank Deurne Asten SomerenVoedselbank Deurne Asten Someren
Deelt voedselpakketten uit aan mensen met een laag 
inkomen. Inwoners uit Asten en Someren die een 
beroep doen op de Voedselbank kunnen wekelijks 
op vrijdag hun pakket ophalen bij het uitgiftepunt bij 
NWC, Beatrixlaan 42 in Asten. 

Florijn 7, Deurne  
06 83 34 06 12
voedselbankdeurne@gmail.com
www.voedselbankdeurne.nl 

SenzerSenzer
Bijzondere bijstand (BB)
Vergoeding voor noodzakelijke kosten die inwoners  
zelf niet kunnen betalen.
Individuele inkomenstoeslag (IIT)
Toeslag voor inwoners met een langdurig laag inkomen
Individuele studietoeslag (IST)
Toeslag voor studenten met een arbeidshandicap 
Begeleiding naar werk
Ondersteuning aan ondernemers/zelfstandigen (Bbz) 
Schuldhulp aan ondernemers

0492 58 24 44
info@senzer.nl
www.senzer.nl

Stichting burgerschuldhulp Stichting burgerschuldhulp 
Biedt inwoners met relatief kleine schulden een steun 
in de rug naar een toekomst met perspectief. 

info@burgerschuldhulp-asten-someren.nl 
www.burgerschuldhulp-asten-someren.nl

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) 
Kwijtschelding gemeentelijke belastingenKwijtschelding gemeentelijke belastingen
Als inwoners de gemeentelijke belastingen niet of niet 
op tijd kunt betalen, kunnen ze bij BSOB vragen om 
kwijtschelding, uitstel van betaling of een betalings-
regeling. 

www.bs-ob.nl 

Sociaal Team Asten Sociaal Team Asten 
Bij Sociaal Team Asten kan iedereen terecht met vra-
gen over zorg en ondersteuning. Zodat inwoners de 
hulp krijgen die ze nodig hebben van de juiste organi-
satie. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Centrum de Beiaard
Pastoor de Kleijnhof 21, Asten
Inloop balie: Di en do van 9.00 - 12.00.

Bibliotheekpas
Korting op het jaarabonnement van de bibliotheek. 
Voor € 12,- per jaar kunnen inwoners lid worden.
Lagere eigen bijdrage Wmo-voorziening
Via het CAK kunnen inwoners een aanpassing van de 
eigen bijdrage aanvragen.

0493 671 234
Ma t/m do 9.00-17.00 

Vrijdag 9.00-12.30

sociaalteam@asten.nl
www.sociaalteam-asten.nl

Gezond Verzekerd Gezond Verzekerd 
Collectieve aanvullende zorgverzekering (CAV)
Korting op de zorgverzekering.

www.gezondverzekerd.nl

Onis Welzijn SchulddienstverleningOnis Welzijn Schulddienstverlening
Geeft gratis praktische hulp op het gebied van finan-
ciële problemen, ondersteunt bij aanvragen of lastige 
formulieren en brieven.
• Hulp bij formulieren 
• Budgetbeheer en/of Budget coaching
• Inkomsten en uitgaven in balans
• Hulp bij schulden 
• Schuldregeling tegen finale kwijting (fase 1) 
• Vroegsignalering

Emmastraat 9, Asten
0493 44 12 34

hulpbijschulden@oniswelzijn.nl 
www.oniswelzijn.nl 

Samen op weg naar een gezonde financiële situatie 
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