Nieuwsbrief januari 2016

Schema inlevering inkomstenbriefje
Voor wie die in moet leveren en uitbetaling uitkeringen WWB en Ioaw over 2016:
Maand

Datum inlevering ROF

Uiterlijk bijgeschreven op bank/giro

Januari

Maandag 1-2-2016

Maandag 15 februari 2016

Februari

Dinsdag 1-3-2016

Woensdag 16 maart 2016

Maart

Vrijdag 1-4-2016

Zaterdag 16 april 2016

April

Zondag 1-5-2016

Maandag 16 mei 2016

Mei

Woensdag 1-6-2016

Donderdag 16 juni 2016

Juni

Vrijdag 1-7-2016

Zaterdag 16 juli 2016

Juli

Maandag 1-8-2016

Dinsdag 16 augustus 2016

Augustus

Donderdag 1-9-2016

Vrijdag 16 september 2016

September

Zaterdag 1-10-2016

Zondag 16 oktober 2016

Oktober

Dinsdag 1-11-2016

Woensdag 16 november 2016

November

Donderdag 1-12-2016

Vrijdag 16 december 2016

December

Woensdag 28-12-2016*

Maandag 16 januari 2017*
* Data onder voorbehoud

Energie en geld besparen, doet u mee aan
ons project ‘Slimme energiemeters’?
De gemeente Tytsjerksteradiel wil u op weg helpen met
energie en geld besparen. Dat begint met goed inzicht in het
gas- en elektraverbruik bij u thuis. Tegenwoordig kan dat met
slimme meters. Als u die nog niet heeft, kunnen wij dat voor u
regelen. Vervolgens kunt u besparingsmaatregelen nemen en
de effecten meten. Dan kunt u meten wat het oplevert.
Hoe werkt het?
Voor de uitvoering werkt uw gemeente samen met een adviseur van de FUMO. Die schakelt
partijen in die u van de juiste apparatuur voorzien voor het meten en registreren van gas en
elektra. Daar zijn geen kosten aan verbonden. U moet zelf wel over een computer beschikken
en uw gegevens willen delen met de adviseur. Als u interesse heeft om aan het energieproject
mee te doen, dan kunt u zich bij de contactpersoon van de FUMO melden.

Dat kan per mail: energie@fumo.nl. Bij voldoende belangstelling willen wij in februari 2016
starten. De FUMO-adviseur neemt dan contact met u op.
De voordelen
 Deelname kost niets
 De energieadviseur regelt samen met u de benodigde apparatuur
 U gaat wellicht energie en kosten besparen
 Het is beter voor het milieu
Dus: meldt u aan!
Het energieproject loopt in vijf gemeenten in en rond Leeuwarden in 2016. Per gemeente
kunnen maximaal 40 huishoudens meedoen. Wees er daarom snel bij! De aanmelding verloopt
via de contactpersoon van de FUMO, Dhr. A. Dijkstra (Adviseur energie), door te mailen naar
energie@fumo.nl. Wij vragen bij opgave de volgende gegevens door te geven: naam, adres
postcode + woonplaats, gemeente, telefoonnummer en e-mailadres.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oproep: Jongeren die meedenken over armoede
De gemeente Tytsjerksteradiel is op zoek naar jongeren die mee willen denken en
mee willen praten over kinderen/jongeren die in onze gemeente opgroeien in
armoede. Helaas groeien ook in onze gemeente kinderen op in armoede. Zij vallen
soms buiten de boot en kunnen niet meedoen met leeftijdsgenoten. De gemeente wil
deze kinderen/jongeren helpen op een praktische en kindgerichte manier.
Instrumenten die de gemeente nu al inzet zijn bijvoorbeeld ondersteuning (via bijvoorbeeld
stichting Leergeld, Jeugdsportfonds, of Jeugdcultuurfonds) om te kunnen sporten, muziekles te
volgen, of om zwemles mogelijk te maken. Uit landelijk onderzoek van de kinderombudsman is
gebleken dat maar liefst 1 op de 9 kinderen in Nederland leven in armoede. Tytsjerksteradiel wil
graag in gesprek met deze kinderen, en vraagt daarom jongeren deel te nemen aan een
kinderpanel.
In zo’n kinderpanel willen we graag in gesprek met de deelnemers om te weten te komen hoe
jongeren het ervaren om in een arm gezin te leven, hoe ze daarmee omgaan, en welke
oplossingen ze zien voor hun situatie. Ook vernemen we graag als gemeente welke aanpak
werkt om armoede te bestrijden. We roepen de jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar daarom
graag op om hun verhalen en ervaringen met ons te delen.
Aanmelden
Als u een mail stuurt naar CKoopmans@t-diel.nl met uw naam, adres, postcode en woonplaats,
telefoonnummer en e-mailadres, ontvangt u op korte termijn een uitnodiging voor het panel.

Kleding- en speelgoedbank Burgum
Voor wie is de kleding- en speelgoedbank? Deze is voor inwoners van de gemeente
Tytsjerksteradiel met een laag besteedbaar inkomen. Wanneer u gebruik wilt maken van de
goederen van Kledingbank Burgum dan hebt u een verwijzing nodig. Iedereen die ingeschreven
is bij de Voedselbank Tytsjerksteradiel, kan ook ingeschreven worden bij de Kledingbank
Burgum. Daarvoor is wel uw inschrijvingsbewijs nodig van de Voedselbank Tytsjerksteradiel, en
een inschrijfformulier van de kleding- en speelgoedbank. Deze kunt u vinden op de website
www.kledingbankburgum.nl.
U kunt ook door een instantie worden verwezen.
Kledingbank Burgum ziet de volgende instanties in
ieder geval als mogelijke verwijzers:










Bewindvoering
Thuiszorg/zorg in de buurt
Huisartsen en verloskundigen
Vluchtelingenhulp
Gemeente Tytsjerksteradiel
Verslavingszorg
Daklozenopvang
vrouwenopvang
Stichting Leergeld.

Openingstijden
De Kledingbank Burgum is op de volgende dagen geopend voor het ophalen van kleding,
speelgoed, etc.:



Donderdag 09.30 - 15.00 uur
Vrijdag 09.30 - 13.00 uur

Indien u niet op bovenstaande openingstijden in de gelegenheid bent om langs te komen, kunt
u een afspraak maken via info@kledingbank.nl of telefonisch via 06-30713253.

