Locaties wijkposten
1. Wijkpost Waterkwartier
Waterstraat 146
6541 TN Nijmegen
telefoon (024) 397 02 47
fax
(024) 397 00 24
e-mail wijkpost.waterkwartier@nijmegen.nl
2. Wijkpost Oud-West (Wijkcentrum)
Tweede Oude Heselaan 386
6542 VJ Nijmegen
telefoon (024) 378 57 51
fax
(024) 373 29 96
e-mail wijkpost.oud-west@nijmegen.nl

De wijkpost
is er voor u
voor informatie, vragen of hulp

3. Wijkpost Neerbosch-Oost (Wijkcentrum)
Symfoniestraat 204
6544 TN Nijmegen
telefoon (024) 344 18 69
fax
(024) 684 39 84
e-mail wijkpost.nieuw-west@nijmegen.nl
4. Wijkpost Willemskwartier
en Goffertwijken
Willemsweg 211
6531 DJ Nijmegen
telefoon (024) 350 17 43
fax
(024) 350 17 47
e-mail wijkpost.willemskwartier@nijmegen.nl
5. Wijkpost Hatert (Wijkcentrum)
Couwenbergstraat 22
6535 RZ Nijmegen
telefoon (024) 350 20 00
fax
(024) 351 09 86
e-mail wijkpost.hatert@nijmegen.nl
De wijkposten zijn open van maandag tot en met donderdag van 9 tot 16 uur
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➊

De wijkpost is er voor u

➋

De wijkpost is een gratis informatiepunt voor bewoners. Van maandag tot en
met donderdag kunt u hier terecht van 9.00 tot 16.00 uur voor bijvoorbeeld:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

vragen over kinderopvang
huurtoeslag
vragen over vergunningen
gezins- of privéproblemen
zoeken naar werk en/of onderwijs
verkeersveiligheid in uw straat of wijk
vragen over gezondheidszorg
aanmelding voor basisonderwijs
hulp bij schulden
aanvragen van DigiD

➍

➌

Alle wijkposten beschikken over computers met internet; de medewerkers zoeken
graag iets voor u op.
U kunt ook hulp krijgen bij het schrijven of lezen van brieven en het invullen van
formulieren.
Tijdens de openingstijden kunt u zonder afspraak binnenlopen.
De hulp van de wijkpost is gratis, u bent van harte welkom. Een plattegrond,
waar u de wijkposten in Nijmegen vindt, staat op de volgende pagina.
De adressen staan op de achterkant van deze folder.
Het is vanzelfsprekend dat alle informatie vertrouwelijk blijft

➎

Waar vindt u de wijkposten?
zie achterzijde

