
 
Ombudsteam is er voor U! 
Het recht is bereikbaar voor iedereen! 
 

Voelt u zich onrechtvaardig behandeld of loopt u vast binnen de 

regels? In het woud van wetgeving, regelingen, organisaties, 

instanties en procedures is het vaak lastig zoeken.  

Voor welke uitkering of voorziening kom ik in aanmerking? 

Klopt het dat ik mijn huurtoeslag moet terugbetalen? Kunt u mij 

helpen bij het invullen van dit formulier? Kan ik voor een belastingteruggaaf in aanmerking 

komen? Hoe maakt ik bezwaar tegen een afgewezen vergunningaanvraag, bijstandsuitkering of 

een toeslag? Waar moet ik aan denken, wanneer ik ga scheiden? Vragen die op u afkomen en u 

overvallen. Maar nog te vaak lopen mensen ergens onderweg vast, blijven vragen houden, weten 

de weg niet en worden  niet gehoord. Schakel dan het Ombudsteam PvdA Ooststellingwerf in. 

Het Ombudsteam helpt u op weg om de goede instanties te vinden, een lastig formulier in te 

vullen, of samen een verhaal goed in een brief te verwoorden. 

 

De hulp van het Ombudsteam is gratis en voor iedere inwoner van Ooststellingwerf! 

 

Het Ombudsteam voor: 

 Informatie, advies en hulp bij vragen  over  onderwerpen zoals wonen, werk, inkomen en 
maatschappelijke voorzieningen 

  hulp bij het opstellen van brieven en bezwaarschriften en bij spoedprocedures 

  de weg wijzen in de wet- en regelgeving 

 Eerste hulp bij juridische vragen  

 bemiddeling bij problemen met (overheids-)instanties 

 Huurproblemen 

 Ruzie over de echtscheiding 

 Problemen met uw bijstandsuitkering 

 doorverwijzing naar een specifieker instantie, die uw probleem kan oplossen 

 

Met toegang tot kennis over wet- en regelgeving en het netwerk binnen de PvdA kunnen we 

bijdragen aan de oplossing van een probleem. Het team bestaat uit deskundige leden van de 

PvdA. Basisvragen  worden beantwoord. Het Ombudsteam denkt met u mee, zoekt uit en als het 

specialistisch is, verwijst het door naar de juiste persoon. Zonodig wordt de PvdA 

Gemeenteraadsfractie, de Statenfractie of de Tweede Kamerfractie ingeschakeld.  

Het Ombudsteam Ooststellingwerf helpt u graag bij het vinden van een oplossing. Wacht niet 

meer, maar laat het ons weten.  

 

 

Bel: 06  17 814 427 

Mail: ombudsteam.ooststellingwerf@gmail.com 
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