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MWW biedt hulp en advies bij
verschillende vragen en problemen:
GELDZAKEN
Administratie

INKOMENSGERELATEERDE
PROBLEMEN

WONEN

Juridische kwesties

HUISVESTING

Vervuiling

SCHOOL &
WERK
Relatie met school
Relatie met werk
Scholing en opleiding

WERK EN
MAATSCHAPPELIJKE
PARTICIPATIE

RUZIE &
GEWELD
Buurtrelatie

HUISELIJK GEWELD

Partnergeweld

OUDERSCHAP &
OPVOEDEN
OPVOEDING
Partnerrelatie

RELATIES &
VRIENDEN
Cultuurverschillen
Eenzaamheid

FAMILIERELATIE
PARTNERRELATIE

GEZONDHEID

Werk en maatschappelijke
participatie

Gezondheid
Identiteit

PSYCHISCHE
PROBLEMATIEK

■ Meest voorkomende vragen

Verslaving
Verwerking (rouw)

in alle gemeentes op Walcheren
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Bewogen, bevlogen en
manoeuvreren, wij gaan ervoor!
Het jaar 2021 was een bewogen jaar en
werd gekenmerkt door een aantal majeure
veranderingen en keuzes. Per april kondigde
de gemeente Vlissingen aan, om samen met
andere ketenpartners in het sociaal domein,
te starten met de totstandkoming van
buurtteams. De gemeente Middelburg heeft
besloten om MWW en Welzijn Middelburg de
opdracht te geven samen een Sociaal Team
te vormen. Per 1 januari 2023 wordt met dit
team de toegang van de algemene voorzieningen centraal georganiseerd.

Als laatste corona. We hebben nu bijna twee
jaar moeten werken en leven met corona.
Deze omstandigheid maakt het complexer
om samen te werken en om te verbinden.
Eind 2021 waren de maatregelen weer strikter
geworden en dat had zo zijn weerslag op de
medewerkers. Zij gingen nog steeds aan de
slag voor onze cliënten, maar het gemis van
samen was groot. Terwijl in 2020 de nieuwe
digitale toegang nog zorgde voor een
terugval in het aantal cliënten die ons
hebben kunnen vinden, is het jaar 2021 weer
als vanouds op het niveau van voor de
pandemie. Dit betekent dat cliënten ons
goed weten te vinden.

Van oudsher was MWW Walchers georganiseerd en werd er gekozen voor een Walchers
brede aanpak. De drie gemeenten gaan nu
meer hun eigen koers varen. Dit vraagt om
gerichtere afstemming en een diversiteit aan
verantwoording en inrichting van onze
positie binnen het Sociaal Domein.

In dit jaarverslag legt MWW verantwoording
af aan de drie gemeenten op Walcheren,
op basis van de gemaakte prestatie- en uitvoeringsafspraken 2021. Deze zijn onderverdeeld in drie categorieën: het cliëntenperspectief, het medewerkers-perspectief
en het perspectief van onze stakeholders.
Het betreft een verslag op hoofdlijnen.
Overige productiecijfers en cijfermatige
wetenswaardigheden per gemeente
worden als aparte bijlage meegestuurd
met dit jaarverslag.

De grootste verandering is het feit dat
gemeente Vlissingen heeft besloten onze
subsidierelatie per 1 januari 2023 te beëindigen. Dit heeft onze gemoederen binnen
de organisatie, maar ook daarbuiten, bezig
gehouden en dit zal verdere impact hebben
op onze organisatie in 2022.
Deze verandering heeft vooral ook een
impact op onze medewerkers die in deze
onrustige periode op zoek zijn naar zekerheden. Deze zekerheden kunnen wij helaas
nog niet bieden omdat de impact en de
consequenties nog niet duidelijk zijn.

Edwin Bouman, divisiemanager MWW
Middelburg, april 2022
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Uitgelicht: Sociaal
Raadslieden werk

Binnen MWW hebben wij een team van
Sociaal Raadslieden. Wilt u informatie over
financiële of juridische kwesties? Dan kunt u
terecht bij onze Sociaal Raadslieden. SRW
helpt u graag op weg bij het oplossen van
problemen rond bijvoorbeeld:

Sociaal raadslieden wijzen cliënten de weg in
het stelsel van (sociale) voorzieningen en
regelingen en helpen hen zo nodig bij het
invullen van formulieren, leggen van
contacten, opstellen van een bezwaarschrift,
schrijven van brieven, bemiddelen naar
instanties etc.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het overgrote deel van de hulpvragen van de
cliënten van SRW heeft te maken met
belastingen, sociale zekerheid, inkomen en
vreemdelingenrecht. Cliënten hebben
moeite met het begrijpen van de regelingen
en formulieren. Deze zijn ook ingewikkelder
en omvangrijker geworden; neem alleen al
de ontwikkelingen in de afgelopen jaren bij
de Inkomstenbelasting en de Belastingdienst Toeslagen. Met betrekking tot de
Vreemdelingenwet zijn de formulieren voor
cliënten veel te ingewikkeld en zijn ze ook
bang iets verkeerd in te vullen waardoor een
aanvraag afgewezen wordt en de procedure
overnieuw zal moeten, met alle (financiële)
gevolgen van dien.

UITKERINGEN
Werken
BELASTINGEN EN TOESLAGEN
Wonen
Consumenten
Juridische kwesties
Personen- en familierecht
Onderwijs
VREEMDELINGENRECHT

Acties volgend uit deze categorieën:
• Informatie en Advies
• Bezwaar en Beroep
• Signaleren (landelijk en lokaal)

Sociaal Raadsliedenwerk is een voorziening
die zich richt op kosteloze en laagdrempelige
sociaal juridische dienstverlening op een zeer
breed terrein. Naast de individuele hulpverlening houden sociaal raadslieden zich
onder meer bezig met het signaleren van
knelpunten in wet- en regelgeving.

■ Meest voorkomende vragen

in alle gemeentes op Walcheren
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Bijdrage van onze
Sociaal Raadslieden
naast aan de slag met haar verblijfsrecht.
Er bestaat een speciale procedure voor
ernstig zieke personen zonder verblijfsrecht (zog. Art. 64 Vw procedure). Dit is een
versnelde procedure en geeft recht op een
tijdelijk verblijfsrecht. Deze persoon kon hier
geen aanspraak op maken, omdat ze al
‘uitgesteld verblijf’ had op grond van een
door mijn cliënt zelf (uit wanhoop) ingediende
ogenschijnlijke kansloze aanvraag verblijfsvergunning, met een behandeltijd van zes
maanden. Het uitgestelde verblijf gaf haar geen
recht op een zorgverzekering en het moge
duidelijk zijn dat er haast bij was geboden.
Aan de ene kant zat de kansloze aanvraag
de kansrijke aanvraag in de weg, maar bood
het ook mogelijkheden. Het lukte mij de
Immigratie en Naturalisatiedienst ervan te
overtuigen per direct positief te besluiten
op de door cliënt zelf ingediende aanvraag,
wat een sterker en langduriger verblijfsrecht
opleverde dan het verblijfsrecht op grond
van de artikel 64 Vw procedure. Ik vroeg een
zorgverzekering en zorgtoeslag aan en de
persoon werd verder behandeld, zonder de
zorgen omtrent behandeling en vergoeding.
Ze is helaas inmiddels overleden, maar heeft
haar laatste rustplaats dichtbij haar familie in
Nederland gevonden. En daarnaast worden
de nabestaanden niet geconfronteerd met
hoge ziekenhuiskosten.

Als Sociaal Raadsvrouw/man kan je te maken
krijgen met zeer complexe situaties. Situaties
waarin van je wordt verwacht dat je stevig
in je schoenen staat, onder (tijds)druk met
hevige emoties kan omgaan, kan verdedigen,
belangen kan afwegen en dit alles in combinatie met het toepassen van algemene kennis
van alle mogelijke rechten en plichten en
de achterliggende wetgeving. Een casus ter
illustratie:
Een cliënt meldde zich enkele weken na het
begin van de Covid19 pandemie. Zijn schoonmoeder uit het buitenland is bij hem op
bezoek, maar kon door de maatregelen niet
terug. Alle vluchten waren geannuleerd.
Ze was plotseling erg ziek geworden en
opgenomen in het ziekenhuis. Het voorlopige
oordeel van de behandelend artsen: een zeer
ernstige ziekte, mogelijk met de dood tot
gevolg. Ze lag al enige tijd in het ziekenhuis
en had al wat onderzoeken ondergaan, maar
voor de definitieve diagnose en behandelplan
waren nog twee onderzoeken in een ander
ziekenhuis nodig. Ze had alleen geen
verblijfsrecht of zorgverzekering en haar
reisverzekering sloot de kosten van medische
behandeling in de kleine letters uit. Naast de
onzekerheid omtrent haar gezondheid
zorgde de onrust over de behandeling en
vergoeding voor psychische klachten.
Ik probeerde het ziekenhuis ervan te overtuigen te handelen conform de artseneed
en nationale en internationale wetgeving en
vond een advocaat die bereid was te gaan
procederen, mocht het ziekenhuis besluiten
haar niet verder te behandelen. Ik ging daar-

Met andere woorden: een Sociaal Raadsman/
vrouw gebruikt de wet om de belangen van
de cliënt te verdedigen. Maar er zijn gevallen
waarbij de wet juist in de weg staat.
Je bent dan afhankelijk van de ruimte voor
de menselijke maat, in combinatie met
overtuigingskracht om een ander
bereid te vinden tot het maken van
een uitzondering.
Niels, Sociaal Raadsman
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Reactie cliënt

My wife and I are
infinitely grateful for
the help that the social
assistance office has given us
through Mr. Niels. A little over a year ago a very
delicate family situation arose in which we didn’t
know how to act or what we should do, since we have
only been living in the Netherlands for a few years.
The truth is that we were very worried about the
situation. So the only option that came to my mind
was to ask Mr. Niels, who has guided us since we
arrived in the country.
His support was immediate and treated with all the
urgency that the case deserved. To be honest, the
help provided was better than we expected.
It gives us great peace of mind to know that this social
assistance office exists and that they are always willing
to help foreigners, as is the case with us.
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Pilot samenwerking
eerstelijns juridische
bijstand

Mariske,
Sociaal Raadsvrouw

In 2020/2021 heeft Sociaal Raadsliedenwerk Walcheren geparticipeerd
in dit landelijke project, samen met o.a. Sociaal Raadsliedenwerk in
Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en Zwolle, de NOvA Nederlandse Orde
van Advocaten), Juridisch Loket, de Raad voor Rechtsbijstand, de VSAN
(Vereniging Sociale Advocatuur Nederland) en Sociaal Werk Nederland.

De pilot vertrok vanuit de constatering dat medewerkers van het Juridisch
Loket (JL) en Sociaal Raadslieden (SR) die eerstelijns juridische bijstand
aan rechtzoekenden met een laag inkomen verlenen, en toegevoegde advocaten die ingezet kunnen
worden bij tweedelijns juridische bijstand voor deze doelgroep, elkaar niet altijd goed weten te vinden.
Betere hulpverlening begint met betere samenwerking.
Dit werd in deze pilot vormgegeven en uitgeprobeerd. De pilot had drie kernelementen:
• de piketdienst;
• het signaleringsoverleg;
• de best practices.

Voor de piketdiensten was op de vijf locaties een pool van advocaten, Sociaal Raadslieden en
JL medewerkers bereikbaar voor vragen over de diagnose van het probleem en de doorverwijzing van
rechtzoekenden op basis van wederkerigheid. Medewerkers van het JL en SR betrokken piketadvocaten
bij overleg over juridische analyse, inzet van andere (niet-juridische) hulpverleners en doorverwijzing
naar de tweede lijn. Omgekeerd konden advocaten 1e lijnsmedewerkers benaderen voor overleg over
terugverwijzing van rechtzoekenden naar de 1e lijn. De piketadvocaat kreeg niet de doorverwijzing van
de zaak om belangenverstrengeling te voorkomen.
Het piket zag op de rechtsgebieden:
(1) vreemdelingenrecht;
(2) civiel recht (verbintenissenrecht en consumentenrecht) en huurrecht;
(3) arbeidsrecht, sociale voorzieningen en sociale verzekeringen.

De pilot heeft geleid tot een versterking van de samenwerking tussen de drie organisaties.
Vooral het signaleringsoverleg heeft een belangrijke rol gespeeld.
Daarnaast kan de pilot ook gezien worden als een onderzoek naar de witte vlekken en knelpunten, zowel
in het systeem (zoals rechtzoekenden die tussen wal en schip vallen) als in de samenwerking, (waar gaat
het mis, en wat gaat er goed). De bundeling van deze ervaringen is een belangrijke stap.
De pilot heeft veel signaleringen opgeleverd en er zijn veel best practices verzameld.
Gezien het enthousiasme van de deelnemers over deze elementen was er voldoende reden om hier een
vervolg aan te geven en de borging van de best practices goed uit te werken en te bekijken of
deze lokaal of regionaal uitgewerkt konden worden. Een belangrijke vervolgstap was het opstellen van
aanbevelingen en verbeterpunten, zowel wat betreft een duurzame samenwerking als een betere
oplossing voor rechtzoekenden.
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De top-5
aanbevelingen zijn:

1.

“Maak overleg en ‘warme overdracht’ tussen 1e - en 2e lijn en
1e lijnsorganisaties onderling tot uitgangspunt en faciliteer dat.”
De projectgroep ziet als quick win: het uitwisselen van rechtstreekse
telefoonnummers en emailadressen.

2.

“Creëer een permanente mogelijkheid voor tussentijds advies/contact tussen
1e - en 2e lijn op lokaal niveau en zorg voor voldoende financiering hiervan.”

3.

“Maak een landelijke hulplijn van advocaten die op specifieke rechtsgebieden telefonisch of online advies kunnen geven aan 1e lijn.”

4.

“Handhaaf het lokale signaleringsoverleg waarmee in de pilot is
geëxperimenteerd en breidt dit uit naar andere gemeenten/regio’s.”
Continuering van de overleggen op de bestaande 5 pilotlocaties ziet de
projectgroep als quick win.

5.

“Maak een governance-structuur voor verdere samenwerking gebaseerd
op die van de pilot.”
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Mijn naam is
Evie Carol, ik ben
25 jaar oud en ik
woon samen met
mijn vriend en hondje
Donny in Middelburg.
Na mijn middelbare school ben ik een driejarige opleiding juridisch medewerker gaan
volgen. Tijdens deze opleiding kwam ik
erachter dat ik het leuk vind om juridische
vragen te onderzoeken en te beantwoorden.
Nadat ik deze opleiding had afgerond, wilde
ik graag verder gaan studeren. In 2016 ben ik
begonnen met de opleiding Sociaal
Juridische Dienstverlening in Rotterdam.
In 2019 heb ik stage gelopen bij SMWO in
Goes. Hier heb ik kennis gemaakt met het
werk als Sociaal Raadsvrouw. In 2020 heb
ik de opleiding afgerond en ben ik aan het
werk gegaan als Klantadviseur.

Sinds juli
2018 werk
ik met veel
plezier als
vrijwilliger bij de
formulierenbrigade. Ik
ervaar mijn werkzaamheden als fantastisch
en belangrijk werk. Juist in deze tijd merk ik
dat het nodig is dat wij problemen signaleren
en dat cliënten een vriendelijk gezicht zien.
Maar vaak waren vanwege corona de deuren
beperkt geopend. Ik heb de aantallen
cliënten zien afnemen, waardoor ik mij soms
zorgen maak over de mensen die wij niet
meer horen of zien.
Daarnaast zie ik cliënten in verwarring en
met zorgen over de tijd waar we in leven.
Mijn hoop voor de nabije toekomst is dat de
deuren weer volledig, zonder restricties, voor
iedereen geopend worden en wij ons als
vrijwilligers weer volledig in kunnen zetten
voor de mensen die het zó hard nodig hebben.

Toen in juli 2021 de vacature Sociaal
Raadsvrouw voorbij kwam heb ik direct
gesolliciteerd. In december 2021 ben ik
gestart als Sociaal Raadsvrouw bij
Maatschappelijk Werk Walcheren. Het leuke
aan dit werk vind ik de diversiteit. Je krijgt
verschillende juridische vragen waardoor je
te maken hebt met alle rechtsgebieden.
Het is voor mij belangrijk dat er een vangnet
geboden wordt voor kwetsbare burgers.
De wet- en regelgeving wordt steeds
complexer en vaak wordt informatie alleen
digitaal ter beschikking gesteld. Hierdoor
lopen veel mensen vast en doen een beroep
op Sociaal Raadsliedenwerk. Mijn doel is om
niet alleen het werk van mensen uit handen
te nemen maar ook de zelfredzaamheid te
vergroten. Ik kijk ernaar uit om kennis en
ervaring op te doen als Sociaal Raadsvrouw
bij Maatschappelijk Werk Walcheren.

Mirjam, Vrijwilliger Formulierenbrigade

Evie, Sociaal Raadsvrouw
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Door de veelzijdigheid aan
rechtsgebieden
welke bij Sociaal
Raadsliedenwerk
Walcheren aan bod
komen en de goede begeleiding van de
stagebegeleiders biedt Sociaal Raadsliedenwerk Walcheren een goede stageplaats voor
de opleidingen Rechten en SJD. Ik vind het
fijn dat ik na mijn meewerkstage voor mijn
opleiding Rechten nu ook mijn afstudeerstage bij Sociaal Raadsliedenwerk Walcheren
kan doen.

tot de minderjarige EU-burger
en zijn ouder met een andere nationaliteit
dan één van de EU-landen. Mijn scriptie
gaat over de hulpvragen die bij Sociaal
Raadsliedenwerk Walcheren binnen komen
over het aantonen hiervan.
Met de afhankelijkheidsrelatie wordt
bedoeld dat het minderjarige kind zodanig
afhankelijk is van de ouder dat, als de ouder
geen verblijfsrecht krijgt, het kind de Unie
moet verlaten. Aangezien dit een onwenselijke situatie kan opleveren, zal ik tijdens mijn
afstudeerstage onderzoek doen naar
de manier waarop Sociaal Raadsliedenwerk
Walcheren deze cliënten het beste kan
bijstaan. Ik zal mijn bevindingen vastleggen
in een adviesrapport.

Tijdens mijn afstudeerstage zal ik een scriptie
schrijven. De scriptie heeft betrekking op het
Chavez-Vilchez arrest. Bij een zogenoemde
Chavez aanvraag moet men kunnen aantonen
dat er sprake is van zorg- en opvoedtaken en
een afhankelijkheidsrelatie met betrekking

Sheila Bal,
Stagiaire Sociaal Raadsliedenwerk Walcheren

Het Chavez-Vilchez arrest

Op 10 mei 2017 deed het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak
in de zaak Chavez-Vilchez c.s. Dat ging over verblijfsrecht voor de nietNederlandse ouder van een Nederlands kind.
De crux van het arrest is dat, ingevolge artikel 20 Werkingsverdrag EU (WVEU), een
Nederlands kind, burger van de Unie, niet door het weigeren van verblijf aan de
derdelander ouder genoodzaakt zou worden het grondgebied van de Unie te verlaten.
Het arrest betekende een trendbreuk in het beleid na het arrest Zambrano uit 2011.
Voortaan is het niet langer voldoende dat het Nederlandse kind een Nederlandse
ouder heeft die voor het kind zou kunnen zorgen: ook de relatie van het kind tot de
andere ouder moet worden beoordeeld. De afhankelijkheidsverhouding tussen
ouders en kind is cruciaal voor de verblijfsvergunning.
Bron: NVVB/B&R - persoonsinformatiemanagement
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Hoe helpen wij de bewoners
van de gemeente?
HOE VERLOOPT HET PROCES VAN
AANMELDING TOT AFSLUITING BIJ MWW?

Welke stappen doorloopt de client van
aanmelding tot afsluiting?
Alle stappen zoals omschreven in onderstaand
overzicht worden doorlopen en vastgelegd.
Zowel een kort hulpvraag als ook het volledige
hulpverleningstraject.
Trajecten kunnen ook deels door andere
partijen worden uitgevoerd terwijl MWW haar
eigen hulpverleningstraject continueert.
Zelf de hulp verlenen en opschalen of afschalen
als het nodig is.

Waarvoor kan je terecht bij MWW?
Ons aanbod betreft de activiteiten Algemeen en
Schoolmaatschappelijk werk, Sociaal raadsliedenwerk en (onafhankelijke) Cliëntondersteuning.
Onze diensten zijn kosteloos en direct toegankelijk als voorliggende voorziening (d.w.z. er is geen
indicatie of beschikking voor nodig) voor de
inwoners van de gemeenten Middelburg, Veere
en Vlissingen.

AANMELDING

• INLOOPSPREEKUUR
• MAIL, TELEFONISCH
• VERWIJZER (POLITIE,
GEMEENTELIJK LOKET)

VRAAG
VERHELDERING
& TAXATIE

• MAXIMAAL
2 GESPREKKEN
• ADVIES EN AFSLUITING
• VERWIJZING EXTERN

INTERVENTIE

• HULPVERLENING
• ONDERSTEUNING
• INSCHATTING
DOORLOOPTIJD
• PLAN VAN AANPAK

AFSLUITING

• EVALUATIE
• AFRONDING
• WAAKVLAM

DOORVERWIJZING
EXTERN

• TOEGANG WMO
EN JEUGDWET
• WLZ
• HUISARTS
• VOORLIGGENDE
VOORZIENING

De context
• Wij bieden psychosociale hulpverlening, waarbij toegang, begeleiding, bemiddeling en belangenbehartiging, ondersteuning, dienstverlening en consultatie, preventie en (vroeg)signalering integraal
worden ingezet op de domeinen lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van
leven, meedoen en dagelijks functioneren.
• Daarmee worden de psychosociale competenties van inwoners versterkt, waar het gaat om het verwerken van ervaringen, de zorg voor gezinsleden, het aangaan en onderhouden van relaties, het zorgdragen voor bestaansmiddelen, het zich kunnen redden in een nieuwe of veranderende omgeving,
het gebruik van publieke rechten en voorzieningen en het gehoor geven aan publieke plichten.
• De toegang geschiedt via de spreekuren op onze locaties in Middelburg (Park Veldzigt) en Vlissingen
(gebouw De Combinatie), op scholen en kinderdagverblijven en outreachend bij inwoners thuis.
• Al onze cliëntcontacten worden digitaal en beveiligd vastgelegd in ons client-volg-systeem.
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Jaarverslag 2021
CLIËNTEN

MEDEWERKERS

68

26,4 %

55 jaar

58,2 %

21 jaar

16,4 %

0 jaar

42,70 FTE totaal
0,63 FTE gemiddeld

MEDEWERKERS

57,5 %

89,7 %

44,3 %
MAN

VROUW

10,3 %
MAN

VROUW

DOORSTROOM CLIËNTEN
Dossiers Algemeen Maatschappelijk Werk / School Maatschappelijk Werk

1155

1201

108

1545

1138

166

109

1554

VEERE

VLISSINGEN

Dossiers gestart
in deze periode

ONDERWERPEN
DIENSTVERLENING

Sociaal Raadslieden Werk

33,8 %

• Arbeid
• Belastingen*
• Consumentenzaken

38,1 %112

•
•
•
•
•
•

Familierecht
Huur/wonen
Juridische zaken
Onderwijs
Overige
Sociale Zekerheid*

WALCHEREN

Dossiers afgesloten
in deze periode

ONDERWERPEN DIENSTVERLENING

ONDERWERPEN
DIENSTVERLENING

3265

2295

1048

MIDDELBURG
Dossiers in begeleiding

2464

MIDDELBURG

301
VLISSINGEN

35,8 %
TOTAAL WALCHEREN

36,0 %
VEERE
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• Belastingdienst
• Bijzondere Bijstand
• DigiD
• DUO
• IND
• Inkomens-check
• Kwijtschelding*
• Minima regelingen
• Orionis
• Overig
• SVB
• Toeslagen
• Uitkering
• Voedselbank
• Woningcorporatie
• Ziektekostenverzekering

FORMULIERENBRIGADE
*Data van de meest voorkomende
soort dienstverlening per gemeente
uitgelicht. Percentages t.o.v. totaal
aan dienstverlening per locatie.

18,8 %
MIDDELBURG

38,2 %
VLISSINGEN

24,5 %
TOTAAL WALCHEREN

20 %
VEERE

TOPTOP
3 SOORT
3 SOORT
PROBLEMATIEK
PROBLEMATIEK
PERPER
WIJK
WIJK
/ /
KERN
KERN
ALGEMEEN
ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK
MAATSCHAPPELIJK
WERK
WERK
Veere is
Veere
niet is
opgesplitst
niet opgesplitst
in wijken,
in wijken,
omdat omdat
dit heleditkleine
hele kleine
kernenkernen
zijn enzijn
de informatie
en de informatie
dan mogelijk
dan mogelijk
te herleiden
te herleiden
is naarispersonen/gezinnen.
naar personen/gezinnen.
Dit is in
Dithet
is kader
in het van
kader
AVG
vanniet
AVG
deniet
bedoeling.
de bedoeling.
Vandaar
Vandaar
dat alleen
dat alleen
Middelburg
Middelburg
en Vlissingen
en Vlissingen
zijn onderverdeeld
zijn onderverdeeld
in wijken.
in wijken.

GEMEENTE
GEMEENTE
MIDDELBURG
MIDDELBURG
702
Geldzaken
Geldzaken
252
Gezondheid
Gezondheid
154
Relaties
Relaties
& Vrienden
& Vrienden

NOORDNOORD

Geldzaken
Geldzaken
Gezondheid
Gezondheid
WonenWonen

702
252
154

ARNEMUIDEN
ARNEMUIDEN

21 21
Geldzaken
60 60 Geldzaken
39 39 Gezondheid
Gezondheid 17 17
8
8
12 12 Relaties
Relaties
& Vrienden
& Vrienden

BINNENSTAD
BINNENSTAD

Geldzaken
Geldzaken
Gezondheid
Gezondheid
WonenWonen

ZUIDOOST
ZUIDOOST

115 115 Geldzaken
Geldzaken 252 252
37 37 Gezondheid
Gezondheid 83 83
63 63
25 25 Relaties&Vrienden
Relaties&Vrienden

WEST WEST

Geldzaken
Geldzaken
Gezondheid
Gezondheid
WonenWonen

GEMEENTE
GEMEENTE
VLISSINGEN
VLISSINGEN
Geldzaken
Geldzaken
Gezondheid
Gezondheid
WonenWonen

ZUIDWEST
ZUIDWEST

95 95
159 159 Geldzaken
Geldzaken
39 39 Gezondheid
Gezondheid 37 37
22 22
36 36 Relaties
Relaties
& Vrienden
& Vrienden

GROOTGROOT
LAMMERENBURG
LAMMERENBURG

97
Geldzaken
Geldzaken
Gezondheid
Gezondheid 30
30
Relaties
Relaties
& Vrienden
& Vrienden

691 691
188 188
140 140

MIDDENGEBIED
MIDDENGEBIED

Geldzaken
Geldzaken
Gezondheid
Gezondheid
WonenWonen

OOST-SOUBURG
OOST-SOUBURG
/
/
RITTHEM
RITTHEM

97 Geldzaken
Geldzaken 106 106
29 29
30 Relaties
Relaties
& Vrienden
& Vrienden
30 Gezondheid
Gezondheid 29 29
CENTRUM
CENTRUM

Geldzaken 135 135
287 287 Geldzaken
Gezondheid 40 40
67 67 Gezondheid
35 35
56 56 WonenWonen

PAAUWENBURG
PAAUWENBURG

Geldzaken
Geldzaken
66
Gezondheid
Gezondheid 22
Relaties
Relaties
& Vrienden
& Vrienden
10

WALCHEREN
WALCHEREN

GEMEENTE
GEMEENTE
VEERE
VEERE
63
Geldzaken
Geldzaken
34
Gezondheid
Gezondheid
25
Relaties
Relaties
& Vrienden
& Vrienden

63
34
25

14561456
Geldzaken
Geldzaken
474 474
Gezondheid
Gezondheid
308 308
Relaties
Relaties
& Vrienden
& Vrienden
VEERE
VEERE

WESTKAPELLE
WESTKAPELLE
ZOUTELANDE
ZOUTELANDE

N N
*Silhouetten
*Silhouetten
van de kernen
van dezijn
kernen
puurzijn
illustratief
puur illustratief
en staan en
nietstaan
in realistische
niet in realistische
verhouding
verhouding
met elkaar.
met elkaar.

13

66
22
10

14

