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Goed omgaan met financiën is niet altijd makkelijk. De zorgverzekering, de hypotheek of huur,
boodschappen of het telefoonabonnement. Allemaal kosten die in balans moeten blijven met
uw inkomen.

Heeft u hulp nodig bij geldzaken?
Kom langs tijdens de inloopspreekuren. U krijgt dan in een persoonlijk gesprek advies. De
inloopspreekuren zijn voor alle inwoners van de gemeente Venray met een vraag over geld.
Aanmelden is niet nodig. De gesprekken zijn één op één en strikt vertrouwelijk.
Hieronder ziet u waar de inloopspreekuren gehouden worden.
Wilt u meer informatie over het inloopspreekuur? Neem dan contact op met de gemeente.
Gemeente Venray

Bezoekadres
Raadhuisstraat 1
5801 MB Venray
Postadres
Postbus 500
5800 AM Venray
0478 52 33 33
gemeente@venray.nl
www.venray.nl
Gemeente Venray - hulp bij financiën
Kijk voor de spreekuren op de website van de gemeente Venray.
Raadhuisstraat 1
5801 MB Venray
0478 52 33 33
schulddienstverlening@venray.nl
www.venray.nl/hulp-bij-financien
JongerenServicePunt - inloopspreekuur hulp bij financiën
Het inloopspreekuur is in het gebouw van Gilde opleidingen Venray, lokaal 101
U kunt hier terecht van 11.00 - 13.00 uur op 19 februari, 18 maart, 15 april, 13 mei en 10 juni
2020.
Henri Dunantstraat 40
5807 ES Oostrum
06 12 13 43 73
jsp@venray.nl
Wijkteam Landweert - inloopspreekuur hulp bij financiën
Het inloopspreekuur is in het Wijkgebouw 't Stekske. U kunt hier terecht van 14:00 - 17:00 uur
op 5 februari, 4 maart, 8 april, 20 mei en 17 juni 2020.
Kruidenlaan 161
5803 BV Venray
landweert@wijkteamvenray.nl
www.wijkteamvenray.nl/landweert
Stichting 'Ik Begin' - inloopspreekuur hulp bij financiën

Het inloopspreekuur is van 10:00 - 12:00 uur op 13 februari, 12 maart, 9 april, 28 mei en 25
juni 2020.
Julianasingel 67
5802 AT Venray
06 84 09 13 49
wijzijn@ikbeginvenray.nl
www.ikbeginvenray.nl
Hulpwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Venray
in samenwerking met vele organisaties en instellingen.
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