
WIJKSERVICEPUNTEN MAASTRICHT 
UW EIGEN WIJKSERVICEPUNT IN DE BUURT!

Heeft u een vraag over wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen, opvoeden, of heeft u een 
opmerking, een signaal of een idee? 

Er zijn vier Wijkservicepunten in Maastricht, waar verschillende organisaties samenwer-
ken en u op weg helpen met uw vraag. We helpen u oplossingen te bedenken om uw 
situatie te verbeteren. 

U bepaalt zelf hoe uw leven eruit moet zien, eventueel met hulp van familie en vrienden, 
en indien nodig brengen we andere mogelijkheden in beeld.

Loop gerust binnen want u wilt

• Meer contact met anderen, samen ondernemen en delen
• Uw talenten ontdekken en betrokken zijn bij anderen
• Gezond zijn, worden en blijven
• Beter communiceren met anderen
• Een fijne relatie met uw partner
• Het verlies van iemand verwerken
• Meer weten over de mantelzorg die u aan anderen geeft
• Zo zelfstandig mogelijk uw persoonlijke verzorging doen
• Zo zelfstandig mogelijk uw huishouding doen
• Uzelf goed kunnen verplaatsen, thuis en buitenshuis
• Meer weten over de mantelzorg die anderen aan u geven

ZORG 
EN 
WELZIJN

• Uzelf ontwikkelen door werk en andere activiteiten
• Uzelf ontwikkelen door onderwijs of het volgen van een cursus
• Een goede sollicitatiebrief schrijven
• Goede opvang voor uw kinderen regelen als u werkt
• Beter zicht op uw financiële en administratieve situatie
• Beter rondkomen en gebruik maken van inkomensondersteunende rege-

lingen

WERK 
EN 
INKOMEN

• Uzelf veilig voelen, thuis, buiten en in het verkeer
• Een passende woning en u goed voelen in uw buurt
• Iets betekenen voor uw omgeving door u nuttig te maken in uw buurt
• Iets verbeteren in uw buurt en u heeft daarvoor een goed idee

WONEN 
EN LEEFOM-
GEVING

• Uw kinderen goed opvoeden en zorgen dat ze zich goed ontwikkelen OPGROEIEN  
EN 
OPVOEDEN



WIJKSERVICEPUNTEN MAASTRICHT 

Centre Manjefiek Malberg
Malbergsingel 70
6218 AV Maastricht
Geopend: 
maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur

Buurtcentrum Mariaberg
Anjelierenstraat 35
6214 SW Maastricht
Geopend: 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

Voltastraat 50
6224 EM Maastricht
Geopend: 
dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 -16.00 uur
woensdag-donderdag-vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur  

Buurtcentrum De Boeckel 
Roserije 410
6228 DN Maastricht
Geopend: 
dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur

Voor alle wijkservicepunten geldt hetzelfde e-mailadres namelijk: 
informatieenadvies@trajekt.nl

Organisaties die aanwezig zijn en/of samenwerken in de Wijkservicepunten zijn: 
Trajekt, MEE, Mondriaan, Radar, Maatschappelijk Werk, Wijkverpleegkundige, 
Steunpunt Mantelzorg, Sociale Zaken en Werk & Bemiddeling Gemeente Maastricht, 
Kredietbank Limburg, Werkgroep WAO/WIA, Veilige Buurten Team, Sociaal Team, Zorgsaam, 
Samen uit de min.
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