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Beste mantelzorger,  

 

U staat ingeschreven bij het mantelzorgregistratiepunt van MeerVoormekaar. Wij hebben 

veel waardering voor mantelzorgers. Ook in 2019 willen wij mantelzorgers bedanken. Dit 

jaar is de aanvraagprocedure van het mantelzorgcompliment veranderd. In deze brief 

leest u meer over de nieuwe voorwaarden. 

 

Wie kan het mantelzorgcompliment aanvragen? 

Vanaf 1 oktober 2019 vraagt degene die mantelzorg ontvangt het mantelzorgcompliment 

aan. De mantelzorgontvanger kan met het mantelzorgcompliment zijn/haar mantelzorger 

bedanken. Degene die mantelzorg ontvangt moet in de gemeente Druten wonen. De 

mantelzorger mag wél buiten de gemeente wonen. 

 

Woont degene aan wie u mantelzorg geeft niet in de gemeente Druten? Dan is de kans 

groot dat hij of zij een mantelzorgcompliment aan kan vragen in de eigen gemeente. U 

kunt bij deze gemeente informeren naar de mogelijkheden. 

 

Mag iemand meerdere mantelzorgcomplimenten aanvragen? 

Een mantelzorgontvanger mag maximaal één mantelzorgcompliment per jaar aanvragen. 

Zijn er meerdere mantelzorgers die voor iemand zorgen? Dan mag de 

mantelzorgontvanger zelf het mantelzorgcompliment onder de mantelzorgers verdelen. 

 

Waar vindt u het aanvraagformulier? 

Download het formulier op www.druten.nl of haal het op op één van de volgende 

locaties: 

 

• Gemeentehuis Druten, Heuvel 1, Druten 

• MeerVoormekaar, Cultureel Centrum D’n Bogerd, Van Heemstraweg 53, Druten 

 

Lever het aanvraagformulier uiterlijk 31 december 2019 in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.druten.nl/


 

 

Heeft u vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief of over het mantelzorgcompliment? 

Neem dan contact op met MeerVoormekaar. Zij zijn telefonisch bereikbaar op maandag 

t/m donderdag tussen 09.00 en 16.30 uur en op vrijdag tussen 09.00 en 12.30 op 

telefoonnummer 024 6418459. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

  

namens burgemeester en wethouders 

 

 

 

Jaap te Boekhorst, 

manager sociale leefomgeving 

 

 

 

 

 


