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BINT voor welzijn & ondersteuning www.bintwelzijn.nl

Hulp nodig bij het invullen van gemeentelijke formulieren?
Bezoek de Formulierenbrigade in het gemeentehuis. Een gratis dienst!
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Seminarielaan 3
5271 SG Sint-Michielsgestel

Voor welzijn
 en ondersteuning

www.bintwelzijn.nl

Bint voor welzijn & ondersteuning is de brede welzijnsinstelling voor de 
gemeente Sint-Michielsgestel. 

Bint verbindt mensen, zorgt voor ontmoetingen,  helpt bij het opzetten 
van initiatieven door en voor burgers in de buurt.  Bint stimuleert 

bewegen voor iedereen, organiseert activiteiten en cursussen,  
ondersteunt  en biedt hulp aan burgers die dat tijdelijk even nodig 

hebben. Van jongeren tot ouderen, nieuwe Nederlanders, vrijwilligers en 
mantelzorgers. Want iedereen moet mee kunnen doen!

Postbus 168
5270 AD Sint-Michielsgestel
073-5515432
info@bintwelzijn.nl
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Wat is de FormulierenBrigade?
De formulierenbrigade biedt ondersteuning bij het invullen van (digitale) aan-
vraagformulieren binnen het sociale domein in het kader van de WMO en uitke-
ringen, 

Waarvoor kunt u bij de Formulierenbrigade terecht?
U kunt terecht bij de Formulierenbrigade voor o.a. aanvragen bijstand, bijzonde-
re bijstand, vrijstelling gemeentelijke belastingen, inschrijving als werkzoekende, 
aanvraag hulpmiddelen,  DigiD, e.d.
Ook biedt de formulierenbrigade ondersteuning bij ‘slim omgaan met geld’, het 
op orde brengen van de administratie en kasboek, uitkomen met je inkomen, 
schulden oplossen, slimme bespaartips, plan van aanpak maken sparen en le-
nen. De Formulierenbrigade werkt met speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers. 

Voor wie en wat kost het?
De FormulierenBrigade is er voor alle inwoners van de gemeente Sint-Michiels-
gestel! De hulp van de FormulierenBrigade is gratis!

Wanneer?
Elke dinsdag tussen 9.00 en 12.30 uur

Waar?
Gemeentehuis, Meanderplein 1 in Sint-Michielsgestel
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