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We hopen dat u zich snel thuis zult voelen in onze gemeente. Graag helpen 
we u daarbij met dit Bij-de-handje. Dit overzicht met belangrijke 
e-mailadressen en telefoonnummers van de gemeente en informatie en 
websites over zorg, welzijn, jeugd, werk en inkomen is handig om bij-de-
hand te hebben. 

ALGEMEEN
Gemeente Schouwen-Duiveland 
Postadres:  Bezoekadres: 
Postbus 5555  Laan van St. Hilaire 2 
4300 JA Zierikzee 4301 SH Zierikzee 

Telefoonnummer (0111) 452 000  
Maandag tot en met donderdag 8.30–17.00 uur en vrijdag 8.30–16.00 uur.

E-mail gemeente@schouwen-duiveland.nl  

Website www.schouwen-duiveland.nl 
Voor informatie, het maken van afspraken en het aanvragen van diensten. 

Kijk bij bestuur en organisatie/vraag aan de gemeente. Voor vragen aan de 
gemeente over bijvoorbeeld uw persoonlijke situatie, een project et cetera. 
Stel uw vraag met DigiD of eHerkenning (voor bedrijven). Het antwoord op 
uw vraag kunt u terugvinden op uw persoonlijke internetpagina (Mijn S-D).

Welkom in de gemeente  
Schouwen-Duiveland



BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES 
Jeugd, welzijn, maatschappelijke ondersteuning, zorg, werk en 
inkomen (sociaal domein).

Loket Samenleving en zorg
Telefoon (0111) 452 280 
Maandag tot en met vrijdag 8.30 tot 13.00 uur.
Voor spoedgevallen na 13.00 uur telefoon (0111) 452 000.

Telefonisch meldpunt voor vragen over:
• Jeugdhulp
• Zorg/ondersteuning (Wmo)
• Werk en inkomen (Participatie)

SMWO Schouwen-Duiveland
Telefoon (0111) 453 444
E-mail  info@smwosd.nl
Website  www.smwosd.nl

• Steunpunt mantelzorg
• Cliëntondersteuning
• Vrijwilligerswerk
• Maatschappelijk werk
• Tafelen in de buurt
• Ruilwinkel



Adviesraad Sociaal Domein Schouwen-Duiveland
Website sociaalsd.nl

Onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd adviseert over 
maatschappelijke ondersteuning, zorg, jeugd en werk en inkomen.

Taalloket Zierikzee/ Taalcafé
Bibliotheek Zierikzee 
Hatfieldpark 1 
4301 XC Zierikzee 

Telefoon (0111) 414 548
E-mail  taalhuiszierikzee@bibliotheekoosterschelde.nl
  
Voor:
• Vragen over Nederlandse taal
• Een geschikt taaltraject
• Aanmelden als taalvrijwilliger

Taalcafé: met een begeleider en met anderen oefenen met Nederlandse 
taal. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig.



OVERIGE WEBSITES 

Jeugd en gezin Schouwen-Duiveland
www.jeugdengezinschouwen-duiveland.nl

Voor allerhande vragen van ouders en jongeren over opvoeden en 
opgroeien.

Sociale kaart Schouwen-Duiveland (inclusief regelhulp)
www.schouwen-duiveland.nl. Typ in zoekbalk: sociale kaart.

De sociale kaart biedt informatie over:
• wonen 
• werk en inkomen 
• welzijn
• vrije tijd/sport 
• zorg en ondersteuning 

Regelhulp
www.regelhulp.nl

Digitale wegwijzer van de rijksoverheid voor zorg en ondersteuning.



Mezzo Mantelzorglijn
www.mezzo.nl
Telefoon (0900) 202 04 96 

Praktische informatie over mantelzorg. 

Zorgwijzer
www.zorgwijzer.nl

Mogelijkheden vergoedingen voor mantelzorg. 

NIEUWSBRIEF SCHOUWEN-DUIVELAND VOOR ELKAAR
Digitale nieuwsbrief van de gemeente  met informatie over jeugd, welzijn, 
maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen.
Aanmelden via www.schouwen-duiveland.nl. Zoek op nieuwsbrief.
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