
Altijd welkom in het Wmo-adviescentrum

Wilt u meer weten over hulp door de gemeente bij wonen, dagbesteding, 
begeleiding, vervoer, huishouden, (vrijwilligers)werk, geld of meedoen? Dan 
kunt u altijd binnenlopen of contact opnemen met het Wmo-adviescentrum. 
Jong en oud is welkom met grote en kleine vragen.

Contactinfo Wmo-adviescentrum

Openingstijden: maandag t/m vrijdag
 van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur
Bezoekadres:  Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen 
 (begane grond Oost)
Telefoon:   046-4778841 
E-mail: wmo@sittard-geleen.nl
website:  www.sittard-geleen.nl 

Weer mobiel met 
de rolstoelpool

www.sittard-geleen.nl

V_18_0135



2 3

Weer mobiel met de rolstoelpool

Hoe werkt het?
Als u moeilijk ter been bent, dan kunt u (of uw begeleider) voor het lenen van 
een rolstoel terecht bij een uitleenpunt in Sittard-Geleen. Sittard-Geleen telt 
zes uitleenpunten, dus is er vast wel één in uw buurt. Het werkt als volgt:
 ∙ U neemt een geldig legitimatiebewijs mee
 ∙ U krijgt een overeenkomst met daarin verdere informatie en voorwaarden
 ∙ U brengt de rolstoel terug bij hetzelfde uitleenpunt op de afgesproken 

datum in de overeenkomt.

Uitleentermijn
Bij de meeste uitleenpunten 
kunt u de rolstoel maximaal 
twee dagen gebruiken. Heeft u 
een rolstoel voor een langere 
periode nodig? Meld u dan bij 
wijksteunpunt Amusant in Geleen 
of Wijksteunpunt Gelderhof in 
Sittard. Daar kunt u een rolstoel 
tot maximaal tien dagen lenen. 
U mag in principe zo vaak een 
rolstoel lenen als u wilt (zolang er 
rolstoelen beschikbaar zijn).

Uitleenpunten
De openingstijden van de uitleenpunten verschillen per locatie. 
Neem van tevoren even contact op met het uitleenpunt in uw buurt. 
Dan weet u of er een rolstoel beschikbaar is en wanneer u deze kunt 
ophalen.  

 ∙ Woonzorgcentrum Hoogstaete,  
Smithlaan 151, Sittard  
tel. 088 - 458 66 66 

 ∙ Woonzorgcentrum de Kollenberg,  
President Kennedysingel 24, Sittard 
tel. 088 - 458 4000 

 ∙ Wijksteunpunt Gelderhof,  
Gelderhof 1, Sittard 
tel. 046 - 4587857 

 ∙ Woonzorgcentrum Bloemenhof,  
Bloemenhof 1, Geleen  
tel. 046 - 411 35 00 

 ∙ Wijksteunpunt Amusant,  
Wagenaarstraat 160, Geleen 
tel. 046 - 4113500 

 ∙ Woonzorgcentrum Aldenhof,  
Campus 1, Born 
tel. 046 - 4851678

Bent u moeilijk ter been en wilt u een dagje op stap of een aantal dagen 
met vakantie? Via de rolstoolpool kunt u tijdelijk een rolstoel lenen. Deze 
service is gratis. In deze folder leest u hoe de rolstoelpool werkt en waar u 
de rolstoel kunt lenen.


