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Van alles wat
Beste lezers van het Breed Overleg Bulletin,
Het is oktober  en dus gaan we met de BOB alweer de
5e jaargang in. Hoewel we het fijn zouden vinden als
meer deelnemers aan het BO+ informatie aanleveren
voor die bulletin kunen we ook deze keer weer nuttige
informatie met u delen.
Om te beginnen vanuit het Cliënten Beraad Almere.
Zij brengen de mogelijkheid voor het aanvragen van
energietoeslag onder uw aandacht die tot 31 oktober
2022 kan worden aangevraagd. Hoe en onder welke
voorwaarden vind u in het media bericht.
Vervolgens vind u een 2e persoonlijkheid uit het boekje
Burgerkracht verbindt. Deze keer de eigenschappen van
de Jager.
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De Oogvereniging meld dat er op 14 november weer een Oogcafé wordt georganiseerd, deze keer is het thema “Hoe beleef je muziek met een oogaandoening”.
En a.s. donderdag 13 oktober is er weer een ViP Café. Er is ook een verslag van het
vorige Café waarin Marcel Kolder vertelde over het project Floriade Inclusief. Het is per
slot de week van de toegankelijkheid.
Tot slot willen we iedereen attent maken op het verbindingsfestival Samen Buurten op
14 november in de Kunstlinie. Deze dag wordt georganiseerd met het doel te komen
tot een betere samenwerking tussen formele en informele zorg organisaties.
We hebben elkaar nodig om de juiste zorg te kunnen bieden aan de bewoners van onze
stad. En zoals wethouder Froukje de Jonge het verwoorde tijdens de bijeenkomst ter
gelegenheid van het ondertekenen van WMO contracten met aanbieders van WMO
ondersteuning arrangementen op 26 oktober j.l. “Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid!”
Meld u aan, zodat we als deelnemers van het BO+ en ervaringsdeskundigen waar het
gaat om de zorgvragen die er onder de inwoners van onze stad leven onze bijdrage
kunnen leveren aan deze discussie.
Mede namens Hans Hobijn en Sandra de Jong,
Sietske van Oogen-Visser
Voorzitter BO+
terug

www.socialewegwijzeralmere.nl

samenbuurten

Maandag 14 november 2022, in de Kunstlinie in Almere vindt het Verbindingsfestival
Samen Buurten plaats! Het Verbindingsfestival wordt georganiseerd om een
belangrijke stap vooruit te zetten, verbindingen te creëren, elkaar te inspireren én
om een beweging op gang te krijgen in het realiseren én behouden van sociale en
vitale buurten.
Met interessante keynotes en meer dan twintig inspirerende én gevarieerde sessies
op tal van vraagstukken, met accenten op onder meer buurtgericht werken,
buurt-projecten, preventie en gezondheid, inclusiviteit, burgerparticipatie en de buurt
van de toekomst.
En met een belevingsplein, waarop ontmoeten, verbinden en fun – door middel van
verassende funelementen en unieke formats - centraal staat.
Meer informatie over het programma of (gratis) aanmelden? https://samenbuurten.nu/
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energietoeslag
MEDIABERICHT

Aanvragen energietoeslag: na 31 oktober 2022 is het te laat
De energietoeslag biedt compensatie voor de explosief stijgende
energiekosten. Het is tot en met 31 oktober 2022 mogelijk om de toeslag van
€ 1.300 aan te vragen. Daarna is het loket van de gemeente Almere gesloten
voor aanvragen. Ook studenten kunnen in aanmerking komen voor de
energietoeslag.
Spelregels
De Rijksoverheid heeft de gemeenten belast met het beoordelen van aanvragen voor de
energietoeslag. De toeslag is na een verhoging met € 500 nu € 1.300 groot. De doelgroep
voor de toeslag bestaat uit huishoudens van wie het inkomen in maart 2022 niet hoger is dan
120 procent van de bijstandsnorm. Met de ‘beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022
gemeente Almere’ hebben burgemeester en wethouders de formele spelregels vastgelegd.
Een daarvan is dat aanvragen van de energietoeslag tot en met 31 oktober 2022 mogelijk is.
Aanvraag
Almeerders kunnen zowel met een papieren formulier als via de gemeentelijke website de
energietoeslag aanvragen. De aanvrager moet bewijsstukken bijvoegen.
Wie op 31 maart 2022 jonger is dan 21 jaar heeft geen aanspraak op de energietoeslag.
De aanvrager moet op 31 maart 2022 in Almere wonen.
De gemeente kent de energietoeslag automatisch toe aan een aantal Almeerders met een
uitkering. Het gaat dan om een bijstandsuitkering, een BBZ-, een IOAW- of een IOAZuitkering of een een IAO-aanvulling van de Sociale Verzekeringsbank.
Netto inkomen etc.
Huishoudens met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsuitkering hebben aanspraak
op de energietoeslag. Voor studenten gelden extra regels. Zo moeten studenten uitwonend
zijn en een individuele huurovereenkomst hebben met een huurprijs van minstens € 307,62.
De kale huur moet minstens € 237,62 groot zijn. De kosten voor gas, licht en water tellen
voor maximaal € 70 mee. De gemeente gaat er van uit dat de student de maximale
studiefinanciering ontvangt.
Huishouden
Alleenstaand tot AOW-leeftijd
Alleenstaand vanaf AOW-leeftijd
Gezin tot AOW-leeftijd
Gezin vanaf AOW-leeftijd

Maximum netto maaninkomen
€ 1.245
€ 1.383
€ 1.778
€ 1.872

Bijzondere doelgroepen in Almere
Almeerders met een van de volgende schuldregelingen hebben ook recht op de
energietoeslag. Het gaat om de WSNP-schuldsanering, de Schulddienstverlening bij
PLANgroep en Maatwerk Ondersteuning Schuld Stabilisatie bij De Schoor.

www.cba-almere.nl

[1]

terug
www.socialewegwijzeralmere.nl

info@cba-almere.nl

De jager
Burgerkracht verbindt
De karakters die model staan in het werkboek kunnen een bijdrage leveren om een
project of initiatief succesvol van de grond te krijgen en te realiseren.
Deze week is dat

De Jager
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De Jager
Eigenschappen:
•Regelarm (alleen inzetten bij aanwijsbare noodzaak)
•Creatief (oppakken van kansen en uitdagingen als deze zich voordoen)
•Flexibel (oplossingsgericht aangepast aan de situatie)
•Beschikt over (beperkte) middelen, vrij inzetbaar
•Netwerker (kan direct een beroep doen op de omgeving)
•Controleur (kijkt over de schouder mee)
•Is een mensenmens die communiceert wat nodig is
•Doorzettingsmacht en kracht
•Overvoert niet en heeft humor

De Jager...
...Gaat de beren schieten
...Vermijdt de angsthazen
...Heeft goed materiaal
...Heeft een (drie)dubbele pet
...Is multi-inzetbaar
...Denkt in alle windrichtingen
...Maakt gebruik van springplanken
...Herkent valkuilen
...Heeft lef en overzicht
...Kan uitleggen waarom de beer wel of niet is geschoten

Allergieën:
•Doemdenkers
•Negatievelingen
•Dubbele agenda’s
•Misbruik van mensen
•Vertragers
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oogvereniging

Oogcafé Almere
Locatie: Buurtcentrum Parkwijk, Haagbeukweg 42, 1326 CP Almere
Datum: 14 november 2022 Tijd van 13.00 – 15.00 uur.
Thema: Hoe beleef je muziek met je oogaandoening?
Consumpties: voor eigen rekening. Gaarne gepast betalen!
Er is geen pin mogelijk.
Het Oogcafé is er weer! Bij de herstart van het Oogcafé op 12 september is de
opkomst boven verwachting geweest! Bent u nog niet geweest? Dan heeft u zeker
wat gemist!
Het Oogcafé is een plek waar mensen met een oogaandoening elkaar kunnen
ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Ook houden wij van gezelligheid. Ons thema
voor dit keer:
Hoe beleef je muziek met een oogaandoening.
Aanmelden is noodzakelijk, dit kan bij Lidia Davids, via e-mail:
oogcafe.almere@gmail.com of 06-39446211.
Buurtcentrum Parkwijk is goed te bereiken met de trein en de stadslijnen M5 en M7
en de Rnet lijnen R322 en R323. Uitstappen bij station Almere Parkwijk. Wilt u
opgehaald worden van het station? Dan dient u om 12.45 uur aanwezig te zijn. Geef
dit aan als u zich aanmeldt.
Komt u met de regiotaxi, de buurthopper of het VMCA automaatje? Bestel die dan
voor de terugreis om 15.15 uur.
Wij houden ons aan de geldende coronamaatregelen!
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vip cafe

VIP Café uitnodiging
Beste ViP café bezoeker,
Hierbij de uitnodiging voor ons ViP-café van 13 oktober.
Op 13 september jl. hadden wij een mooie opkomst in ons ViP café. Het onderwerp was
een schot in de roos, wij zijn daarover nog niet uitgepraat. Dayde komt graag nog een
keer terug. Ik heb toestemming om haar contactgegevens door te mailen zodat jullie
ook individueel contact met haar kunnen opnemen.
Marcel Kolder heeft kort iets verteld over het project Floriade Inclusief, hierbij nog
eens de link naar het boekwerkje digitaal.
-Hoi Marjan,
Mochten er naar aanleiding van mijn aanwezigheid vanmiddag mensen zijn die een
klacht of hulpvraag bij mij willen indienen, dan is het handig dat zij dit tijdens mijn
afwezigheid doen via deze link: https://www.ombudsmanmetropool.nl/contact
in plaats van naar mijn directe emailadres. Zij kunnen dan bij hun verzoek verwijzen
naar project ZSM.
Als dit om enige reden niet gewenst is dan mogen ze mij ook op mijn directe
emailadres benaderen: dayde@ombudsmanmetropool.nl
Hartelijke groet,
Dayde Cramer-Madigan
Project ZSM Ombudsman Almere
Ombudsman Metropool Amsterdam
Telnr: 06-25694982.
Werkdagen maandag t/m donderdag.
-namens de stuurgroep,
Fanny Jager en Marjan Heidstra
Ombudsman Metropool Amsterdam
Elke dinsdag van 9.30 – 11.30 uur op ons kantoor in Amsterdam.
Telefoon:  06 – 8216 2313 /  alg. (9-12 uur) 020 – 625 9999
Adres: Jacob Bontiusplaats 9,  Amsterdam / postbus 2119, 1000 CC Amsterdam
Routebeschrijving, privacy-beleid en meer informatie: www.ombudsmanmetropool.nl
terug
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PRAAT MEE In Café op 2
iedere 13de van de maand van 15:00 – 17:00 uur
Stadhuisplein 2, Almere
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UITNODIGING
In café op 2 op 13 oktober van 15:00 tot 17:00 uur.
(tegenover het Stadhuis)
Het thema is “TOEGANKELIJKHEID en je welkom voelen”
letterlijke en figuurlijk. Wij kijken ook terug op onze ervaringen
van 6 oktober. Wij maakten een bus rit met de stadsbus en
delen onze ervaringen. Het thema van de week van de
toegankelijk is “Gewoon Welkom” voel jij je altijd welkom?
Bijvoorbeeld in een restaurant, een gebouw of op een festival?

Wij sluiten af met een gezellig samenzijn onder het genot van
een hapje en een drankje. Heeft u iets nodig om het ViP-café te
kunnen bezoeken laat het ons dan weten.

De toegang is gratis en u ontvangt 2 drankmuntjes. Café op 2 is
rolstoeltoegankelijk.

__________________________________________
De ViP werkgroep bestaat uit ervaringsdeskundigen en
vertegenwoordigers van belangenorganisaties.
www.socialewegwijzeralmere.nl

Serie over toegankelijkheid: Wat heb jij nodig?
Iedereen wil graag meedoen in de maatschappij, maar veel consumenten ervaren
drempels. In deze serie helpen mensen met verschillende achtergronden en
beperkingen verzekeraars bij de (digitale) toegankelijkheid van hun producten
en diensten.
Middels deze link komt u bij de rubriek Actueel waar u rechts de nieuwe blogs van deze
serie kunt vinden.

ASD adviezen
Via het logo kunt u op hun website de adviezen van de ASD nalezen. BO+ levert
regelmatig input voor deze (ongevraagde) adviezen.

Terug naar inhoudsopgave
Uiterste inleverdatum kopij volgende nieuwsbrief:  28 oktober 2022.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief.
Foto voorwoord door Pexels
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